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ABSTRAK 

Pasca terjadinya Revolusi Islam Iran tahun 1979, dibentuk suatu entitas 

paramiliter bernama Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) oleh Supreme 

Leader Ayatullah Ali Khomeini dengan tujuan menjaga nilai-nilai revolusi dan 

perbatasan Iran. Dalam perkembangannya IRGC tumbuh menjadi entitas yang 

mendominasi dalam ranah politik dan ekonomi di Iran yang menjadi ancaman 

bagi hegemoni dan kepentingan AS di Timur Tengah. AS sendiri telah berupaya 

memberikan sanksi-sanksi terhadap Iran ataupun IRGC dengan tujuan untuk 

membekukan pergerakan mereka. Namun nyatanya sanksi-sanksi tersebut tidak 

menghentikan peran IRGC dalam menguasai sektor-sektor potensial di Timur 

Tengah dan upaya dukungan terhadap proksi-proksinya di kawasan seperti 

Hizbullah, yang sebelumnya telah ditetapkan AS sebagai organisasi teroris. 

Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana proses sekuritisasi isu terorisme 

yang dilakukan oleh IRGC terhadap keamanan nasional dan kepentingan ekonomi 

AS di tahun 2017-2019. Dalam pembahasannya, penelitian ini menggunakan teori 

sekuritisasi oleh Barry Buzan sebagai analisa utama. Melalui operasionalisasi 

konsep dari teori tersebut, penelitian ini dapat menjelaskan proses sekuritisasi 

dengan adanya speech act yang dilakukan Pemerintah AS yang telah berhasil 

mempengaruhi acceptance by the audience dalam meyakini keberadaan 

existential threat dan referent object hingga direalisasikan dalam bentuk 

penetapan IRGC sebagai FTO pada bulan April 2019. 

Kata Kunci : Sekuritisasi, Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC), 

Foreign Terrorist Organization (FTO), Amerika Serikat 
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ABSTRACT 

After the Iranian Islamic Revolution in 1979, a paramilitary entity called the 

Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) was formed by Supreme Leader 

Ayatollah Ali Khomeini with the aim of safeguarding the values of the revolution 

and the Iranian border. In its development, IRGC grew to become an entity that 

dominates in the political and economic realm in Iran which is a threat to US 

hegemony and interests in the Middle East. The US itself has tried to impose 

sanctions against Iran or the IRGC with the aim of freezing their movement. 

However, the actual sanctions did not stop the IRGC's role in controlling potential 

sectors in the Middle East and efforts to support its proxies in regions such as 

Hezbollah, which the US had previously designated as a terrorist organization. 

This study will discuss how the securitization process of terrorism issues carried 

out by IRGC on national security and US economic interests in 2017-2019. In the 

discussion, this study used the theory of securitization by Barry Buzan as the main 

analysis. Through the operationalization of the concept of the theory, this study 

can explain the process of securitization with the speech act conducted by the US 

Government which has successfully influenced acceptance by the audience in 

believing the existence of existential threat and referent object to be proven with 

IRGC determination as FTO in April 2019. 

Keywords: Securitization, Islamic Revolutionary Guards Corps(IRGC), 

Foreign Terrorist Organization(FTO), United States 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) merupakan cabang dari 

Iran’s Armed Forces yang dibentuk pasca revolusi Iran pada 5 Mei 1979 oleh 

Ayatollah Khomeini. IRGC sendiri difokuskan dalam menjaga perbatasan Iran 

dan menegakkan peraturan nasional berdasarkan konstitusi Iran itu sendiri.IRGC 

memiliki personel sekitar 120.000 orang yang bertugas dalam pengamanan 

internal, keamanan eksternal dan kelangsungan rezim, serta berperan dalam 

angkatan darat (AD), angkatan laut (AL), dan angkatan udara (AU). Namun 

dalam hal ini ada pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing pasukan 

antara IRGC dan Tentara Reguler Iran (Artesh). Angkatan Laut IRGC memiliki 

tanggungjawab untuk berpatroli di Selat Hormuz sedangkan Angkatan Laut 

reguler (Artesh) memiliki tanggungjawab untuk menjaga dan patroli rutin di Laut 

Arab yang lebih luas serta Teluk Oman (perairan yang lebih dalam di lepas 

pantai). Lalu Angkatan Udara IRGC menjalankan program-program rudal balistik 

Iran, tetapi pertempuran dan dukungan penerbangan militer dioperasikan secara 

eksklusif oleh Angkatan Udara reguler (Artesh) yang memiliki pilot dan 

infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk operasi angkatan udara.1 

                                                            
1CRS Report. 2019. Iran’s Foreign and Defense Policy. Washington: Congressional Research 
Service. Hlm 22. 
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IRGC merupakan entitas yang aktif dalam merumuskan kebijakan luar 

negeri Iran dan bahkan menjadi pelaksana lapang kebijakan tersebut. Kebijakan 

tersebut antara lain yakni, mereka berupaya untuk menjadikan negara-negara di 

Timur Tengah agar selaras dengan kepentingan Iran di kawasan. Sebagaimana 

tujuan politik luar negeri Iran sejak 1979 adalah menyebarkan revolusi Islam Iran  

ke negara lain. Kebijakan tersebut kongkrit diwujudkan oleh Iran dengan 

mendukung presiden Bashar Assad di Suriah selama perang sipil di negara ini 

berlangsung, mendukung eksistensi Hizbullah di Lebanon dan keterlibatan Iran di 

Yaman dalam mendukung pergerakan Houthi.2 

Pada tahun 2017, Pemerintah AS telah memberikan sanksi kepada IRGC 

terkait non-proliferasi dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia melalui 

Executive Order (E.O.) 13382. Selanjutnya cabang dari IRGC, yang dikenal 

dengan nama Quds Force (IRGC-QF) juga turut dilabeli sebagai grup teroris 

melalui E.O. 13224 dengan dugaan keterlibatan dengan Hizbullah.3 

Dalam hal ini, sebuah komite atau kelompok lobi di AS yang bernama 

AIPAC (The American Israel Public Affairs Committee) berusaha melobi kongres 

dan badan eksekutif pemerintah AS agar secara formal memberikan label teroris 

kepada IRGC dengan dugaan pergerakan IRGC secara langsung ataupun melalui 

proxinya telah mendukung aktivitas terorisme global. Namun di tahun 2017 ini, 

Pemerintah AS hanya melabeli Quds Force secara khusus sebagai cabang dari 

IRGC yang bergerak dalam aktivitas luar negeri tanpa menyebutkan entitas IRGC 

                                                            
2Aljazeera English. 2019. US Labels Iran’s Elite Revolutionary Guards Corps a ‘’Terror Group’. 
Diakses dari https://youtu.be/eJTQMA6mGRU’. Diakses dari https://youtu.be/eJTQMA6mGRU 
3  MEMO. 2017. Designate the IRGC as a Terrorist Group.Washington: The American Israel 
Public Affairs Committee. 
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secara keseluruhan. AIPAC beranggapan bahwa secara praktis tidak ada bedanya 

antara IRGC dan IRGC-QF, karena pada dasarnya The Quds Force adalah 

komponen vital dari IRGC, baik sumberdaya maupun personelnya pun seringkali 

saling berbagi antar keduanya. Pemimpin IRGC juga memiliki kontrol dan 

perintah langsung terhadap pergerakan The Quds Force.4AIPAC juga 

menyebutkan bahwa IRGC adalah aktor utama yang memberikan dukungan 

terhadap Hizbullah, HAMAS, dan Islamic Jihad. Anggapan itu juga turut 

dikuatkan melalui pernyataan dari Kepala IRGC bidang Aerospace Force pada 

bulan November 2014 bahwa IRGC dan Hizbullah merupakan aparat tunggal 

yang bergabung satu sama lain.5 

Kemudian pada tanggal 8 April 2019 terbitlah press release yang 

dipublikasikan oleh White House AS yang menyatakan bahwa Islamic 

Revolutionary Guard Corps (IRGC) sebagai organisasi teroris melalui Section 

No.219 tentang UU Imigrasi dan Kebangsaan. Keputusan yang dikeluarkan oleh 

US Department of State ini muncul dengan dugaan bahwa Iran sebagai Negara 

yang mendukung terorisme, sedangkan IRGC berperan dalam partisipasi bantuan 

dana dan alat Negara (Iran) dalam mempromosikan terorisme secara global.6 

Pada tanggal 8 April 2019, Presiden AS, Donald Trump juga menyatakan 

secara formal di hadapan media terkait pelabelan IRGC sebagai organisasi teroris: 

“The IRGC is the Iranian government’s primary means of directing and 
implementing its global terrorist campaign.” 

                                                            
4Ibid. 
5Ibid 
6  Statement & Releases of White House. Statement from the President on the Designation of the 
Islamic Revolutionary Guard Corps as a Foreign Terrorist Organization. Diakses di 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-
revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/ 
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"This unprecedented step, led by the Department of State, recognises the reality 
that Iran is not only a State Sponsor of Terrorism, but that the IRGC actively 
participates in, finances, and promotes terrorism as a tool of statecraft." 

Pernyataan Trump tersebut sebagai bentuk legitimasi terhadap tindakannya 

dalam melabeli IRGC. Mike Pompeo sebagai US Secretary of State juga turut 

menyebarkan pernyataannya di media pada hari yang sama: 

“Today (April 8, 2019) US is continuing to build its maximum pressure campaign 
against the Iranian Regime. I am announcing our intent to designate the IRGC 
including its Quds Force as a Foreign Terrorist Organization (FTO) ” (Mike 
Pompeo) 

Pompei juga menyatakan bahwa ini memang pertamakalinya bagi AS 

dalam menetapkan bagian dari negara lain sebagai organisasi teroris, karena 

Rezim Iran menggunakan terorisme sebagai alat kenegaraan. 

Adapun beberapa pengamat berasumsi mengenai alasan mengapa 

Pemerintah AS baru menetapkan IRGC sebagai FTO di tahun 2019, bahwa 

langkah tersebut dilakukan karena bertepatan dengan momen pemlihan umum di 

Israel untuk mendongkrak perolehan suara partner baik Donald Trump, Benjamin 

Netanyahu. Hal ini dibuktikan dengan ucapan terima kasih Netahanyu kepada 

Trump atas upaya justifikasi IRGC sebagai organisasi  teroris. Langkah itu salah 

satunya adalah untuk merebut simpati masyarakat Israel pada pemilu tahun ini. 

Disamping itu, memang Kabinet Trump sudah berkomitmen akan mendukung 

setiap kebijakan yang dilakukan oleh Israel.Namun, secara resmi Gedung Putih 

tidak mengungkap motif tersebut, hanya saja mereka mengatakan bahwa langkah 
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tersebut dilakukan “karena memang sudah saatnya untuk mendukung rakyat Iran 

yang tidak sependapat dengan pemerintah pusat mereka”melaluiRegime Change.7 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, IRGC beserta entitas afiliasinya 

telah ditargetkan untuk mendapat sanksi dari AS dengan dugaan aktivitas 

proliferasi (nuklir), dukungan terhadap terorisme, dan pelanggaran hak asasi 

manusia. Kemudian dengan adanya pelabelan IRGC sebagai FTO ini berarti 

bahwa AS secara signifikan dapat memperbesar tekanan dan sanksi ekonomi 

terhadap Iran.8 

Perlu diketahui bahwa secara struktural di dalam Pemerintahan AS ada 

departemen khusus yang bertanggungjawab dalam mengidentifikasi entitas untuk 

selanjutnya bisa dilabeli sebagai foreign terrorist organization (FTO), yakni The 

State Department’s Bureau of Counterterrorism (CT). Sebelum melakukan 

pelabelan, Departemen CT harus mendemonstrasikan bahwa entitas yang 

dimaksud berkaitan erat dengan aktivitas terorisme, sebagaimana yang telah 

dicantumkan di dalam Immigration and Nationality Act (INA) (8 U.S.C.1182) in 

Section 212 (a)(3)(B), serta disebutkan pula di dalam Foreign Relations 

Authorization Act (FRAA) (22 U.S.C.2656) in Section 140 (d)(2).9 

Dalam menaksir suatu entitas atau kelompok agar ada kemungkinan untuk 

dilabeli sebagai FTO,Departemen CT tidak hanya mengamati serangan-serangan 

teroris yang telah dilakukan, tapi juga kemungkinan adanya peran dari entitas 

tersebut dalam perencanaan dan persiapan akan adanya aksi terorisme di waktu 

                                                            
7Aljazeera English., Loc. Cit. 
8 BBC News. Revolutionary Guard Corps: US labels Iran force as terrorists. Diakses di 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47857140 
9 Congressional Research Service. 2019. Foreign Terrorist Organization (FTO). Diakses di 
https://fas.org/irp/crs/RL32223.pdf 
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yang akan datang ataupun peluang untuk melakukan hal-hal serupa. Seperti yang 

tercantum di dalam INA, aktivitas teroris secara spesifik berupa berbagai jenis 

aktivitas kekerasan atau upaya dalam mendukung terorisme yang dapat 

mengancam keamanan nasional AS.10 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa entitas yang dicantumkan ke 

dalam daftar FTO diduga terlibat ke dalam aktivitas terorisme. Dengan adanya 

pelabelan entitas sebagai teroris, AS berupaya untuk membatasi finansial 

kelompok tersebut, aset-asetnya, serta pembatasan untuk ke luar negeri. 

Setidaknya the US Secretary of State terlebih dahulu mendemonstrasikan bahwa 

entitas yang bersangkutan harus memenuhi tiga kriteria agar Departemen CT 

dapat memasukkan ke dalam daftar FTO. Kriteria tersebut terdiri dari: (1) Entitas 

harus berupa organisasi luar negeri; (2) Terlibat langsung atau memiliki 

kapabilitas dan intensitas terhadap aksi terorisme; (3) Mengancam keamanan 

nasional AS ataupun pertahanan nasional, atau kepentingan ekonomi 

AS.11Pemerintah AS menilai IRGC sebagai entitas militer dari Iran telah 

memenuhi kriteria-kriteria tersebut, sehingga layak untuk dimasukkan ke dalam 

daftar FTO. 

Terhitung sejak tahun 1997, sudah ada puluhan entitas atau organisasi luar 

negeri yang telah dilabeli AS sebagai FTO. Namun dari keseluruhan entitas yang 

tercatat di dalam label FTO merupakan organisasi separatis, kubu oposisi, ataupun 

entitas non-formal dari sebuah negara. Sedangkan penetapanIRGC sebagai 

FTOdapat dikatakan pertamakalinya bagiWashingtondalam melabeli militer dari 

                                                            
10Ibid 
11Ibid. 
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Negara lain sebagai teroris. Karena bagi AS, aksi yang dilakukan Iran melalui 

IRGC sangatlah berbeda dengan Negara lain. Ada resiko yang muncul jika 

menjalin hubungan ataupun menyediakan bantuan untuk IRGC karena dapat 

melanggengkan terorisme global. Trump juga menegaskan bahwa siapapun yang 

mencoba menjalin hubungan ataupun berbisnis dengan IRGC, sama halnya 

dengan mendukung dan mendanai baik langsung ataupun tidak terhadap 

terorisme.12 

Padahal di era Presiden sebelum Trump, tindakan penetapan seperti ini 

justru dihindari. Saat ini pun Partai Republik di AS juga menentang keputusan ini, 

karena hal itu akan mendorong Iran untuk mentargetkan militer AS dan 

justrusebaliknya bahwa Iran juga dapat menetapkan Pemerintah AS sebagai grup 

teroris, sebagai bentuk pembalasan terhadap aksi Trump tersebut. 

Di antara para pejabat resmi AS pun nyatanya terdapat beberapa 

perbedaan pendapat mengenai pelabelan terhadap IRGC. Mike Pompeo selaku US 

Secretary of State dan John Bolton selaku National Security Adviser mendukung 

penuh terhadap pelabelan tersebut. Bolton mengatakan bahwa melabeli IRGC 

sebagai teroris adalah “the rightful designation”. Sedangkan Pompeo menyatakan 

kepada reporter bahwa AS akan terus menjatuhkan sanksi dan tekanan demi 

tekanan terhadap Iran agar “dapat bertindak layaknya negara yang normal”, serta 

mendorong negara-negara sekutu AS untuk melakukan tindakan serupa. Pompeo 

juga turut menuliskan opininya melalui Twitter: "The leaders of Iran are not 

revolutionaries and people deserve better, they are opportunists." − "We must 

help the people of Iran get back their freedom". 

                                                            
12BBC News., Loc. Cit. 
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Di sisi lain, pejabat Pentagon justru memiliki pandangan yang 

berseberangan, diantaranya adalah Gen Joe Dunford selaku Joint Chiefs of Staff 

Chairman yang lebih mengkhawatirkan keselamatan para prajurit AS, seperti 

yang telah diberitakan oleh Wall Street Journal. Sejumlah pejabat militer juga 

memperingatkan tindakan pemerintah AS terkait pelabelan tersebut akan memicu 

kekerasan terhadap pasukan AS yang tengah bertugas di Timur Tengah, tanpa 

memiliki dampak yang cukup berarti terhadap perekonomian Iran. Serta diikuti 

pula oleh CIA (The Central Intelligence Agency) yang turut menentang keputusan 

pemerintah AS tersebut.13 

Perselisihan antara Washington dan Tehran semakinmemanas sejak Trump 

memutuskan untuk menarik AS dari pakta nuklir internasional pada tahun 2017. 

Dengan adanya tindakan pelabelan tentara nasional Negara lain sebagai organisasi 

teroris (dalam hal ini IRGC), akan memperkenankan AS untuk menjatuhkan 

sanksi yang lebih berat kepada Iran, terutama mempengaruhi sektor bisnis. Karena 

pada tahun sebelumnya, sanksi yang diberikan AS kepada Iran tidak 

menghentikan pergerakan IRGC sebagai bagian penting dalam mengontrol 

perekonomian Iran dan ratusan perusahaan minyak.14 

Dari penjabaran latarbelakang yang membahas penetapan IRGC sebagai 

FTO, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang proses dan upaya AS dalam 

melakukan konstruksi ide terhadap isu tersebut sebagai ancaman terhadap 

keamanan nasional dan kepentingan ekonomi AS. 

                                                            
13Ibid 
14BBC News. 2019. Revolutionary Guard Corps: US labels Iran force as terrorists. Diakses di: 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47857140 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, 

kemudian muncul permasalahan yang harus dicari dan diteliti lebih lanjut melalui 

proses penelitian, sehingga pada akhirnya diperoleh suatu kesimpulan untuk 

menjawab permasalahan tersebut. Penulis merumuskan suatu pertanyaan yang 

akan diteliti, yakni sebagai berikut: 

“Bagaimana proses penetapan Islamic Revolutionist Guard Corps (IRGC) 

sebagai Foreign Terrorist Organization (FTO) oleh Amerika Serikat pada 

tahun 2019?” 

1.3.  Tujuan Penulisan 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki tujuan yang ingin 

dicapai yang terbagi menjadi dua : 

1.3.1. Tujuan Khusus 

a. Mampu mengangkat sebuah fenomena dalam kajian hubungan 

internasional khususnya terkait keamanan yang kemudian bagi penulis 

cukup menarik untuk diteliti, karena penelitian ini dapat menjelaskan 

bahwa sebuah entitas militer Negara lain ternyata dinilai telah mengancam 

sektor keamanan dan kepentingan nasional Amerika Serikat, sehingga 

pemerintah melabelkan IRGC sebagai FTO (Foreign Terrorist 

Organization).   

b. Mampu menjelaskan secara deskriptif terkait sekuritisasi IRGC oleh 

Amerika Serikat tahun 2019 dengan menggunakan kerangka teori dari 
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teori sekuritisasi sebagai alat analisa dan kemudian diopersionalisasikan 

dengan kasus yang diteliti. 

1.3.2. Tujuan Umum 

a. Mampu memahami fenomena hubungan internasional khususnya dalam 

studi keamanan, yakni isu sekuritisasi dan isu terorisme. 

b. Memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan program 

Strata-1 di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya 

Malang 

 

1.4.  Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini, baik dari segi 

akademis ataupun praktis yaitu: 

1.4.1.   Segi Akademis 

a. Memperoleh wawasan mengenai isu-isu terkini serta pengetahuan tentang 

kerangka analisa yang telah dikembangkan dan dapat diaplikasikan untuk 

menjelaskan studi kasus tertentu 

b. Memberikan sumber informasi ataupun referensi bagi penulis lain yang 

tertarik untuk melakukan penulisan dengan tema serupa 
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1.4.2.  Segi Praktis 

a. Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi pihak-

pihak berkepentingan seperti para pembuat kebijakan yang berminat 

mengkaji tema serupa 

b. Penulisan ini dapat memberikan informasi seputar kasus sekuritisasi 

IRGC sebagai entitas militer Iran pada tahun 2019 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 Dalam menjelaskan studi kasus yang diteliti oleh penulis, diperlukan 

penjelasan mengenai landasan-landasan yang dijadikan acuan penulisan. Penulis 

membaginya menjadi beberapa sub-bab; Pertama, yakni landasan studi pustaka, 

terdiri dari studi terdahulu yang berisi ringkasan dari tulisan atau jurnal penelitian 

dengan tema serupa yang ditulis oleh penelitian sebelumnya; Kedua, yakni 

landasan kerangka analisa yang berupa teori atau konsep beserta 

operasionalisasinya yang nantinya digunakan untuk menjelaskan studi kasus yang 

diangkat oleh penulis. Adapun teori yang penulis gunakan adalah teori sekuritisasi 

(securitization) yang dikemukakan oleh Barry Buzan. 

 

2.1. Studi Terdahulu 

Dalam melakukan penulisan ini, ada dua karya ilmiah akademis yang 

dipilih oleh penulis sebagai sumber inspirasi, informasi dan data dalam 

mendukung ataupun menjadi acuan penelitian. Karya pertama berupa paper 

internasional yang ditulis oleh Youhanna Najdi dan Mohd Azhari bin Abdul 

Karim dengan judul “The Role of the Islamic Revolutionary Guards Corps 

(IRGC) and the Future of Democracy in Iran: Will Oil Income Influence the 

Process?”.15Dan karya kedua juga berupa paper dalam jurnal internasional yang 

                                                            
15Najdi, Youhanna & Mohd Azhari bin Abdul Karim. 2012. The Role of the Islamic Revolutionary 
Guards Corps (IRGC) and the Future of Democracy in Iran: Will Oil Income Influence the 
Process?. Penang: Centre for Policy Research and International Studies (CenPRIS), Universiti 
Sains Malaysia (USM). Diakses dari: http://www.tandfonline.com/loi/fdas20 
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ditulis oleh Cintya Wulandari, dengan judul “Sekuritisasi Isu Separatisme Patani, 

Thailand Selatandalam Perspektif Konstruktivisme”.16 

Penulis menilai dari kedua karya tersebut memiliki relevansi dengan 

penelitian ini serta dapat membantu penulis dalam memberikan gambaran 

mengenai standing position penulis. Dalam jurnal yang pertama berkaitan dengan 

topik kajian yang diteliti oleh penulis mengenai IRGC sebagai entitas militer Iran. 

Terkait penjabaran tersebut, penulis akan menjadikan sumber data mengingat 

rentan waktu yang penulis ambil juga dapat memberikan kontribusi bagi penulisan 

penelitian ini. Sedangkan jurnal yang kedua berkontribusi dalam memberikan 

pandangan mengenai teori yang penulis gunakan dikarenakan terdapat kesamaan 

dalam pengunaan konsep penelitian,baik penulis dan Cintya sama-sama 

menggunakan teori sekuritisasi milik Barry Buzan. 

Di karya miliki Youhanna dan Mohd Azhari memiliki rentang waktu 

penelitian yang cukup panjang sehingga dapat menambah wawasan bagi penulis 

dalam melakukan penelitian ini yang dimulai dari demokratisasi di Iran sejak 

tahun 1990an serta dinamikanya, serta membahas pembentukan awal Islamic 

Revolutionary Guards Corps (IRGC) dan perannya yang signifikan dalam 

berbagai bidang di Iran, terutama  setelah terjadinya perang Iran dengan Iraq pada 

tahun 1990an. Secara umum, digambarkan bahwa ekonomi-politik Iran 

bergantung pada pendapatan dari minyak yang menjadi sumber dana utama untuk 

menyokong IRGC dan pemerintahan Iran. Dari jurnal ini, penulis juga 

menemukan fakta tentang adanya loyalitas kepada Supreme Leader Iran, 

                                                            
16Wulandari, Cintya. 2018. Sekuritisasi Isu Separatisme Patani, Thailand Selatan dalam 
Perspektif Konstruktivisme, Journal of International Relations, Vol 4 Nomor 1. Tembalang: 
Departemen Hubungan Internasional FISIP Universitas Diponegoro. Diakses dari 
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/jihi 
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Ayatollah Khomeini, yang memiliki kedekatan yang cukup erat secara politis 

dengan IRGC. Beliau juga diberikan hak untuk memutuskan penggunaan 

pendapatan dari minyak untuk memproduksi atau menyebarkan ideologi rezim 

Iran, yang dalam hal ini dilakukan pula oleh IRGC.17 

Adapun di dalam jurnal yang ditulis oleh Cintya Wulandari, 

menggambarkan mengenai proses sekuritisasi oleh pemerintah Thailand dalam 

mengkonstruksikan isu separatis oleh kelompok muslim Patani di Thailand 

Selatan sebagai ancaman keamanan nasional Thailand. Tulisan ini berfokus pada 

proses sekuritisasi dimana pengambil kebijakan (stakeholder) mengeluarkan 

pernyataan resmi untuk mengubah cara pandang publik terhadap isu 

tersebut.Proses sekuritisasi yang pemerintah Thailand lakukan melalui speech act 

berawal dari realita objektif (peristiwa yang terjadi) yang belum menjadi isu 

politik, lalu peristiwa tersebut menjadi isu politik yang dikonstruksikan oleh 

pemerintah Thailand sebagai aktor sekuritisasi dengan pernyataan-pernyataan 

resmi untuk mengkonstruksikan kepada masyarakat Thailand bahwa 

pemberontakan di Thailand Selatan termasuk ke pemberontakan separatis yang 

menjadi ancaman keamanan nasional Thailand.18 

 

2.2. Kajian Teoritis 

 Dalam mengkaji dan menjelaskan realita permasalahan dalam bentuk 

penelitian ilmiah, dibutuhkan suatu instrumen analisa yang berupa teori ataupun 

konsep sebagai acuannya. Seperti yang telah disebutkan pada sub-bab 

sebelumnya, penulis memilih teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry 

                                                            
17Najdi, Youhanna & Mohd Azhari bin Abdul Karim., Loc. Cit. 
18Wulandari, Cintya., Loc. Cit. 
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Buzan untuk menjelaskan proses pengamanan yang dilakukan oleh Pemerintah 

AS terhadap eksistensi militer Iran (IRGC) hingga munculnya keputusan untuk 

menetapkan IRGC sebagai teroris. Selain itu, penulis juga perlu untuk 

mencantumkan definisi terorisme untuk memahami kategori standar dari sebuah 

entitas terror, agar nantinya dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai 

eksistensi dan pergerakan IRGC sebagai entitas militer Iran. 

 

2.2.1. Definisi Terorisme 

 Dalam penetapan IRGC sebagai FTO (Foreign Terrorist Organization) 

oleh Pemerintah AS, terjadi sebuah kontra pendapat di kalangan pejabat resmi AS. 

Perbedaan pandangan tersebut mencerminkan bahwa adanya ambiguitas terhadap 

pengertian dan standar definisi terorisme. Agar nantinya para pembaca dapat 

memahami benang merah terkait perbedaan pendapat mengenai eksistensi IRGC, 

diperlukan sebuah pemahaman terkait diskursus terorisme. 

 Secara umum, istilah terorisme belum memiliki definisi yang sifatnya 

universal. Walaupun telah dilakukan riset yang mendalam dan perdebatan yang 

komprehensif, namun definisi terorisme ini masih saja mengalami pertentangan 

yang cukup substansial di kalangan para ahli.19 

 Di dalam buku berjudul Political Terrorism (1984) yang ditulis oleh Alex 

Schmid, ia menjabarkan bahwa ada ratusan definisi terkait istilah terorisme. Hal 

itu semakin membuktikan bahwa masih belum ada kesepahaman tentang definisi 

terorisme yang disepakati secara universal. Bahkan hingga 20 tahun berikutnya, 

                                                            
19 McConaghy, K. 2017. Terrorism and the State. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan. 
Hlm 12 
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sejumlah riset untuk menemukan definiisi yang pas masih dalam proses yang 

belum selesai.20 

 Memang harus diakui bahwasanya definisi terorisme merupakan sebuah 

konstruksi sosial yang menimbulkan kesimpulan yang bersifat paradoks. Karena 

dalam mendefinisikannya, sangat rentan terhadap subjektifiktas pihak-pihak 

tertentu yang memiliki otoritas untuk merumuskan definisi teroris, atau dapat juga 

berdasarkan konstruksi suatu kelompok tertentu yang berhasil membentuk 

persepsi masyarakat luas tentang eksistensi sebuah entitas atau organisasi tertentu 

sebagai teroris.21 Dalam prakteknya, saat melabeli suatu entitas tertentu sebagai 

teroris tidak terlepas dari adanya konstruksi sosial, sehingga komunitas 

internasional kesulitan untuk mencapai kesepahaman dalam mendefinisikan 

entitas terorisme. Selain itu seringkali pula definisi terorisme sengaja dikonsepkan 

sebagai upaya untuk menyudutkan pihak tertentu yang dianggap bertentangan 

secara status-quo, sekaligus sebagai upaya untuk melegitimasi pemegang otoritas 

untuk merespon ancaman teror dengan menggunakan kekerasan.22Dengan kata 

lain, fenomena pelabelan entitas sebagai teroris merupakan konstruksi dari 

kelompok yang berkuasa untuk mendukung kepentingan dan status-quo mereka. 

Sehingga untuk mendefinisikan terorisme saat melakukan labelling pun masih 

bertumpu pada subjektifitas perspektif dari pihak yang berkepentingan. 

 Dalam mengkonseptualisasikan istilah teroris yang cenderung bersifat 

non-obyektif itulah yang kemudian mencerminkan bahwa definisi terorisme 

sangat rentan terhadap manuver politik yang sengaja digunakan dalam rangka 

                                                            
20 Archetti, C. 2013. Understanding Terrorism in the age of Global Media. New York: Palgrave 
Macmillan. 
21 Richards, Anthony. 2015. Conceptualizing Terrorism. London: Oxford University Press. Hal.8 
22Ibid., hlm 68 
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menjustifikasi kekerasan kepada pihak yang dilabeli teroris. Sehingga dalam 

konteks tersebut, dapat diartikan bahwa pelabelan yang dijustifikasi terhadap 

suatu organisasi atau entitas tertentu pada dasarnya masih sarat akan polemik dan 

sifatnya propagandistik.23 Perlu digarisbawahi pula bahwa perspektif dari para 

aktor pembuat kebijakan yang memiliki otoritas untuk melabeli memang 

bertujuan untuk menargetkan pihak yang dianggap memiliki ancaman terhadap 

keamanan mereka, meskipun di dalam prakteknya masih sering ada distorsi dan 

sifatnya cenderung double standard.24 

 Dari sekian perdebatan dalam mendefinisikan terorisme, penulis mencoba 

untuk memilah perspektif yang lebih bersifat independen atau netral. Perspektif 

yang dimaksud, dikembangkan oleh kalangan akademisi dalam menjelaskan 

definisi terorisme yang bebas dari intervensi pihak pemilik otoritas. Perspektif ini 

juga lebih menitikberatkan kepada pandangan yang lebih fleksibel dan variatif 

saat menjelaskan fenomena terorisme. Melalui perspektif di ranah akademik, 

pendekatan tentang terorisme tidak hanya berkutat pada aspek politik saja, namun 

juga mengaitkan dengan disiplin ilmu lain seperti ilmu hubungan internasional, 

komunikasi, psikologi, kriminologi, ekonomi, filosofi, studi perdamaian dan 

konflik, serta yang lainnya. Sehingga nantinya saat mendefinisikan terorisme 

dapat dijabarkan dengan sudut pandang dan kerangka berfikir yang beragam, tidak 

melulu menggunakan pandangan persepsi kelompok tertentu yang beranggapan 

bahwa terorisme hanya dapat diatasi melalui aksi militer. 

 Penggunaan definisi terorisme di ranah akademik, dapat diartikan sebagai 

aksi kriminal, manuver politik, atau bahkan sebagai media komunikasi bagi suatu 

                                                            
23Ibid., hlm 144 
24Ibid., hlm 27 
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pihak atau kelompok untuk menyuarakan pesan yang ingin disampaikan kepada 

sebuah rezim yang sedang berkuasa.25Oleh karena itu melalui perspektif akademik 

ini, keputusan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan dalam rangka 

memberantas terorisme tidak hanya terbatas pada upaya militeristik ataupun 

perspektif yang sifatnya hanya state-centric. 

 Agar lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis 

menggunakan pendekatan akademik yang diformulasikan oleh para ahli di bidang 

terorisme. Pendekatan yang pertama, melalui definisi terorisme yang dijabarkan 

oleh Richard English dalam bukunya yang berjudul “Terrorism: How to 

Respond”, dia mendefinisikan terorisme sebagai berikut: 

“Terrorist involves heterogenous violence used or threatened with a 
political aim; it can involve a variety of acts, of targets, and of actors; 
itpossesses an important psychological dimension, producing terror or 
fear among a directly threatened group and also a wider 
impliedaudience in the hope of maximizing political communication 
and achievement; it embodies the exerting and implementing of power, 
and the attempted redressing of power relations; it represent a 
subspecies of violent and non-violent attempts at political leverage.”26 
  

Bagi Richard English, terorisme diartikulasikan sebagai tindakan 

kekerasan ataupun non-kekerasan yang bertujuan untuk mengancam suatu pihak 

tertentu demi tujuan politik. Dalam implementasinya, terorisme dapat dijalankan 

dengan berbagai macam aksi yang melibatkan berbagai pola, sasaran, dan aktor 

pelaksana, yang bertujuan untuk menyampaikan pesan politik kepada audience 

atau pihak yang dituju.Output yang diharapkan adalah dampak psikologis, yang 

mana tindakan terorisme pada titik tertentu dapat memberikan rasa takut kepada 

                                                            
25Ibid., hlm 31 
26 McConaghy, K. 2017. Terrorism and the State. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan 
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para targetnya serta menghasilkan efek yang signifikan terhadap pencapaian 

tujuan politik dari para pelaku teror. 

Kemudian pendekatan yang kedua menggunakan definisi yang 

dikemukakan oleh akademisi sekaligus tokoh ahli di bidang terorisme yang 

bernama Anthony Richards. Dalam tulisannya, dia juga masih memfokuskan 

kepada dampak psikologis yang ditimbulkan sebagaimana yang dijabarkan oleh 

Richard English, hanya saja dia tidak membatasi tindakan terorisme yang 

dilakukan oleh aktor non-negara, namun juga mencakup aktor negara yang 

ternyata juga memiliki kecenderungan untuk menggunakan metode teror dalam 

mewujudkan tujuan politik nasional maupun internasional. Secara literal, Anthony 

mengemukakan definisi terorisme sebagai metode yang melibatkan penggunaan 

kekerasan atau ancaman terhadap kekerasan dengan tujuan utama yakni 

menghasilkan dampak psikologis bagi korban secara langsung atau objek yang 

diserangdemi mewujudkan motif politik.27 

Melalui pendekatan tersebut, dapat mendobrak pemahaman mainstream 

yang sejauh ini hanya berkutat pada aktor non-negara sebagai subjek pelaku 

terorisme, yakni kelompok-kelompok yang merepresentasikan suatu agama, 

ideologi, ataupun haluan politik tertentu. Pada nyatanya, subjek terorisme juga 

meliputi aktor negara yang melakukan tindakan teror untuk melenyapkan pihak 

oposisi ataupun untuk menekan masyarakat agar tunduk dan patuh di bawah 

instruksi penguasa. Anthony juga menyebutkan bahwa tidak jarang ditemui 

adanya pemerintah suatu negara yang justru berperan aktif sebagai pihak sponsor 

                                                            
27 Richards, Op. Cit., 146 
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melalui bantuan finansial dan sumberdaya material terhadap para kelompok yang 

bertujuan untuk melakukan aksi teror.28 

Sejauh ini dari sekian penjabaran akan definisi terorisme, memang tidak 

terlepas dari adanya intervensi yang dimotori oleh pemegang otoritas kekuasaan. 

Hal ini menurut penulis memiliki relevansi dengan fenomena yang diangkat 

dalam penelitian ini, yakni tentang penetapan Islamic Revolutionary Guards 

Corps (IRGC) sebagai Foreign Terrorist Organization (FTO) oleh Pemerintah 

AS. Penetapan tersebut dilandasi oleh pertimbangan pemerintah AS yang 

menganggap IRGC sebagai pihak yang mengancam keamanan nasional. Dalam 

konteks ini, istilah terorisme masih menggunakan perspektif state-centric yang 

bergantung pada otoritas yang berkuasa. Pelabelan terorisme tersebut merupakan 

agenda keamanan bagi Pemerintah AS untuk melindungi kepentingan 

nasionalmereka dari eksistensi dan pergerakan IRGC. Selanjutnya untuk 

menjelaskan lebih rinci mengenai agenda keamanan Pemerintah AS melalui 

pelabelan teroris terhadap IRGC, akan dijabarkan oleh penulis menggunakan teori 

sekuritisasi. 

  

2.2.2.     Teori Sekuritisasi (Securitization Theory) 

 Teori berfungsi untuk mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan 

mengapa itu terjadi, dan dapat meramalkan kemungkinan suatu peristiwa di masa 

depan.29 Keberadaan teori dalam penelitian sangatlah penting sebagai alat analisa 

utama dalam mengoperasionalisasikan data penelitian yang sudah dikumpulkan, 

                                                            
28Ibid., hlm 146 
29 Mas’oed, Mohtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Jakarta: 
LP3ES. Hlm 185. 
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agar nantinya dapat diambil sebuah kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada penelitian ini, penulis memilih untuk 

menggunakan teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan, seperti yang 

telah penulis sebutkan pada sub-bab sebelumnya. 

 Secara umum dapat digambarkan bahwa sekuritisasi adalah upaya 

konstruksi pemahaman berupa speech act yang dilakukan oleh securitizing actor 

(subjektif), kemudian akan menghasilkan sebuah penerimaan dari relevant 

audience (intersubjektif).30 Jadi dapat dikatakan bahwa sekuritisasi adalah 

keberhasilan suatu proses pelabelan suatu isu tertentu sebagai isu keamanan yang 

memiliki ancaman terhadap suatu obyek acuan, sehingga audiens dapat 

teryakinkan. Lalu selanjutnya diikuti dengan langkah-langkah khusus di luar 

kebiasaan yang dapat diterima dan dianggap sah untuk dijalankan sebagai upaya 

untuk menjamin keamanan dari suatu obyek yang disekuritisasi.31 

 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Barry Buzan, teori sekuritisasi 

memiliki asumsi dasar bahwa isu keamanan yang terbentuk merupakan hasil dari 

konstruksi subjektif dari aktor tertentu terhadap entitas yang dianggap memiliki 

ancaman, yang disebut sebagai existential threat. Jadi isu keamanan merupakan 

pengaruh konstruksi yang dibentuk melalui sebuah pola berupa wacana yang 

dikeluarkan oleh aktor tertentu dan kemudian disetujui oleh audiens (acceptance 

by audience).32 

                                                            
30 Balzacq, Thierry. 2015. ‘Securitization’, revisited: Theory and Case. Hlm 9. Diakses dari 
http://www.sfb138.de/fileadmin/user_upload/balzacq_securitization_revisited_IR_forthcoming.pdf 
31 Taureck, Rita. 2006. Securitization Theory and Securitization Studies. Journal of International 
Relations and Development, No.9, hlm 54. Diakses dari 
http://wrap.warwick.ac.uk/1082/1/WRAP_Floyd_Securitization_theory_and_securitization_studie 
s_WRAP.pdf 
32 Buzan, Barry, Wæver, Ole and Wilde, Jaap de. 1998. Security A New Framework for Analysis. 
Colorado, United States of America: Lynne Reinner Publisher. Hlm 31. 
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 Barry Buzan juga mengemukakan bahwa perkembangan teori sekuritisasi 

mengalami perubahan yang semakin dinamis, berkaitan dengan persepsi ancaman 

dari sebuah entitas atau aktor tertentu. Dimana aspek keamanan tersebut diartikan 

tidak hanya sekedar berupa isu yang bersifat militeristik.33 Adanya perubahan 

yang sifatnya dinamis ini muncul karena dalam beberapa kasus memperlihatkan 

bahwa pengananan yang sifatnya militeristik tidak selalu dapat menyelesaikan 

permasalahan, termasuk diantaranya penanganan isu terorisme yang masih belum 

terselesaikan dengan hanya mengandalkan pendekatan  militer saja. Sehingga 

melalui studi sekuritisasi modern dapat diinterpretasikan secara lebih luas dan 

fleksibel mengenai status keamanan. Penulis menggunakan asumsi sekuritisasi 

tersebut sebagai upaya dalam menjelaskan alasan penetapan IRGC sebagai 

organisasi teroris oleh Pemerintah AS. 

 Selanjutnya, sekuritisasi menurut Buzan merupakan sebuah wujud 

tindakan ekstrem dari proses politik yang diimplementasikan berdasarkan kondisi 

darurat yang dapat mengancam eksistensi negara. Adapun isu yang berada di 

ranah publik dapat diklasifikasikan berdasarkan urgensinya yang meliputi: 

1) Non-Politicized 

Sebuah isu dalam tahap ini dianggap tidak berada dalam kondisi yang 

nihil karena tidak memiliki urgensi apapun, sehingga tidak 

dipermasalahkan oleh publik serta tidak mendapatkan respon dari 

negara sebagai pembuat kebijakan. Atau dengan kata lain, isu ini 

dalam kondisi yang tidak membutuhkan tanggapan.34 

2) Politicized 

                                                            
33Ibid. 
34Ibid, hlm 23-24 
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Suatu isu dalam tahapan ini telah memasuki ranah kebijakan publik 

yang membutuhkan respon dari pemerintah, agar selanjutnya dapat 

dialokasikan berupa kebijakan dan sumberdaya tertentu sebagai bentuk 

respon dari pemerintah. Biasanya pemerintah mengeluarkan kebijakan 

khusus dalam menanggapi isu tersebut, serta terdapat pengalokasian 

dana dari pemerintah. 

3) To Securitized 

Sebuah isu yang terjadi dianggap sebagai ancaman (existential threat) 

bagi suatu negara. Sehingga dibutuhkan suatu langkah-langkah darurat 

yang memperkenankan tindakan atau prosedur politik yang lebih dari 

biasanya Dalam tahap ini, sekuritisasi dapat dipandang sebagai versi 

ekstrem dari politisasi.35 

 Dengan mengacu pada klasifikasi tersebut, pemerintah dapat melakukan 

manuver politik untuk menanggapi isu yang disekuritisasi melalui upaya khusus 

dalam membendung ancaman. Selain itu juga dibutuhkan interaksi antara aktor 

sekuritisasi dengan audiens untuk menempatkan isu tersebut dari yang awalnya 

agenda-agenda yang bersifat umum menjadi agenda keamanan. Melalui hal 

tersebut, membuktikan bahwa sekuritisasi tidak dapat berjalan hanya dengan satu 

arah saja (subjektif) melalui upaya dari pelaku sekuritisasi, melainkan juga 

dibutuhkan adanya penerimaan dari audiens yang menganggap isu tersebut telah 

menjadi ancaman bagi keamanan (intersubjektif).36 

 Dari penjabaran diatas, dapat difahami bahwa sekuritisasi adalah sebuah 

proses yang terdiri dari tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan dari sekuritisasi 

                                                            
35Ibid., hlm 24-25 
36Ibid., hlm 26. 
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itu sendiri. Secara garis besar telah dijelaskan bahwa sekuritisasi bisa dikatakan 

sukses jika dua konsep telah terpenuhi. Yang pertama adalah Speech Act, yang 

berupa tindak tutur sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor dalam 

mengartikulasikan isu ancaman keamanan terhadap suatu obyek acuan dengan 

memberikan pemahaman akan dampak buruk, tingkatan bahaya, bagaimana 

solusinya, serta tindakan darurat yang harus dilakukan untuk menghadapi sebuah 

ancaman. Yang kedua adalah Acceptance by The Audience, yakni penerimaan dari 

pihak terkait (audiens) bahwa terdapat ancaman nyata yang membahayakan suatu 

objek acuan, yang kemudian dijadikan legitimasi oleh securitizing actor dalam 

menindaklanjuti ancaman. Agar lebih jelas, penulis akan mencoba untuk 

menjabarkan kedua konsep tersebut beserta komponen-komponen yang 

terkandung di dalamnya pada sub-bab selanjutnya. 

 
2.2.2.1.   Speech Act 

 Mengutip tulisan dari Barry Buzan dalam bukunya, disebutkan bahwa “the 

proccess of securitization is what in language theory is called a speech act”, 

yakni sebuah representasi secara linguistik dalam menempatkan suatu isu tertentu 

sebagai ancaman demi menyelamatkan objek acuan merupakan bagian penting 

dari proses sekuritisasi. Kemudian dari adanya speech act itu sendiri kemudian 

didefinisikan sebagai tindakan sekuritisasi (securitizing move) yang selanjutnya 

bisa disekuritisasi melalui penerimaan dari audiens.37 

 Baik Speech Act maupun Securitizing Move dianggap sebagai pintu masuk 

dari sekuritisasi, karena merupakan prasyarat awal untuk mengkonstruksi 

                                                            
37Ibid., hlm 26-33. 
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ancaman yang nyata terhadap obyek tertentu dengan adanya penerimaan dari 

audiens. Hal itu senada dengan yang dikemukakan oleh Buzan: 

“A discourse that takes the form of presenting something as an existential 
threat to a referent object does not by itself create securitization----this is 
a ‘securitizing move’, but the issue is securitized only if and when the 
audience accepts it as such.”38 
 
Lalu di dalam proses Speech Act ini terdapat beberapa komponen penting 

yang terdiri dari pelaku sekuritisasi (securitizing actor), identifikasi terhadap isu 

yang dengan sengaja dimunculkan dan selanjutnya dikonstruksikan sebagai 

ancaman (existential threat), serta obyek acuan (referent objects) yang berupa 

negara, teritori, atau masyarakat. Dari ketiga komponen tersebut saling berkaitan 

satu sama lain dalam mempengaruhi proses sekuritisasi terhadap suatu isu. Untuk 

penjabaran lebih lanjut dari masing-masing komponen akan diulas pada sub-bab 

selanjutnya. 

 

2.2.2.2.   Acceptance by the Audience 

 Di dalam teori sekuritisasi, peranan audiens dapat dikatakan sangat 

penting. Karena sekuritisasi itu sendiri merupakan sebuah proses 

intersubjektivitas yang sangat bergantung terhadap persetujuan dari audiens.39 Hal 

itu dapat difahami dari penjelasan sebelumnya bahwa yang dinamakan sekuritisasi 

tidak cukup hanya dengan menjustifikasi sesuatu sebagai ancaman (existential 

threat) yang mengancam suatu objek acuan (referent object). Suatu isu dapat 

disebut sebagai sekuritisasi jika telah mendapatkan penerimaan dari audiens, 

                                                            
38Ibid., hlm 25. 
39 Balzaeq, Thierry., Op. Cit., hlm 8 
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sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Buzan, “the issue is securitized only if 

and when the audience accepts it a such”.40 

 Adapun penerimaan yang dimaksud ditandai dengan adanya cukup gaung 

dan terjadi perdebatan terhadap existential threat, sehingga securitizing actor 

dapat melegitimasi aksi darurat untuk mengamankan obyek acuan.41 Dari hal 

tersebut semakin membuktikan tentang peranan audiens dalam melegitimasi isu 

keamanan. 

 

2.3. Definisi Konseptual 

 Berdasarkan penjelasan teoritis dari teori sekuritisasi pada bab 

sebelumnya, dapat digambarkan bahwa sekuritisasi dapat dikatakan berhasil 

dalam melabeli suatu isu tertentu menjadi isu keamanan yang mengancam objek 

acuan jika diterima dan diyakini oleh audiens. Lalu diikuti dengan legitimasi 

terhadap adanya upaya-upaya khusus di luar kebiasaan sehingga sah untuk 

digunakan dalam rangka menjamin keamanan dari obyek yang disekuritisasi.42 

Sedangkan dalam proses sekuritisasi, terdiri dari dua konsep yakni speech act dan 

acceptance by the audience. 

2.3.1. Speech Act 

 Dalam teori sekuritisasi, konsep speech act merupakan konsep penting 

yang menentukan agar sebuah isu non-keamanan menjadi isu keamanan.Speech 

Act dilakukan oleh aktor dalam mengkonstruksikan isu ancaman keamanan 

(existential threat) terhadap suatu obyek acuan (referent objects). Konsep ini juga 

                                                            
40 Buzan, Barry., Op. Cit, hlm 25 
41Ibid.. 
42 Taureck, Rita., Loc. Cit. 
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menjadi tahapan awal dari proses sekuritisasi hingga nantinya menciptakan 

tindakan sekuritisasi (securitizatizing move).43 

 Tanpa adanya Speech Act, maka tidak akan ada Acceptance by the 

Audience dan proses sekuritisasi tidak dapat berjalan. Sehingga dapat dikatakan 

pula bahwa securitizing move merupakan upaya mentransformasikan sebuah isu 

dari yang awalnya berupa isu public biasa atau isu politik pada umumnya 

kemudian ditransformasikan menjadi isu keamanan. Proses pentransformasian itu 

terjadi dengan adanya representasi linguistik yang mengkonstruksi suatu isu 

sebagai suatu ancaman. Oleh karena itu penting kiranya untuk melihat dimana 

posisi isu tersebut dalam ranah public dan politik. 

 Selanjutnya dalam upaya transformasi isu, ada komponen-komponen yang 

mempengaruhi, yakni pelaku atau aktor sekuritisasi (securitizing actor), 

identifikasi terhadap ancaman (existential threat), dan objek acuan (referent 

objects). Secara detail akan penulis jabarkan lebih lanjut 

  
2.3.1.1. Securitizing Actor 

 Komponen ini sangat penting keberadaannya dalam konsep Speech Act. 

Pengertian dari securitizing actoradalah aktor (baik perseorangan ataupun 

kelompok) yang mendeklarasikan secara linguistik atau tutur terhadap suatu isu 

sebagai suatu ancaman bagi objek acuan yang harus disekuritisasi. Pada umumnya 

yang bertindak sebagai aktor sekuritisasi ini adalah para pembuat kebijakan, 

pemimpin politik, kelompok penekan, birokrasi, pemerintah resmi, atau kelompok 

pelobi. 

                                                            
43 Buzan, Barry., Op. Cit., hlm 26-33 
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 Dalam pengimplementasiannya, posisi sosial dari aktor sekuritisasi 

memiliki pengaruh terhadap tingkat kesuksesan sekuritisasi itu sendiri. Karena 

kesuksesan proses sekuritisasi dipengaruhi oleh penerimaan dari audiens, maka 

aktor yang memiliki posisi social yang tinggi memiliki kecenderungan untuk lebih 

mudah dalam mempengaruhi audiens dalam menerima konstruksi terhadap isu 

sebagai suatu ancaman. Oleh karena itu dalam proses sekuritisasi, negara atau 

pemerintah resmi kerap ditemui dan mendominasi sebagai aktor. Tapi tidak 

menutup kemungkinan jika aktor non-negara juga memiliki posisi social yang 

cukup kuat dan memiliki pengaruh terhadap persepsi audiens, seperti misalnya 

kelompok penekan atau sebuah gerakan sosial.44 

 Selain itu aktor sekuritisasi juga biasanya melakukan tindakan politik 

khusus di luar kebiasaan normal setelah mendapatkan penerimaan dari audiens, 

yang disebut extraordinary measures. Adapun bentuk paling ekstrem dari 

tindakan tersebut berupa perang, yang mana aktor negara memiliki kapabilitas 

terbesar dalam melakukan tindakan ekstrem tersebut.45 

 Akan tetapi tidak berarti sebuah proses sekuritisasi selalu diikuti dengan 

extraordinary measures, bagi aktor non-negara yang telah mendapatkan 

penerimaan audiens setelah melakukan artikulasi adanya ancaman bagi objek 

acuan, dapat pula mengambil langkah atau prosedur politik yang normal dalam 

mengatasi ancaman.46 

 

                                                            
44Williams, Michael C. 2003. “Words, Images, Enemies: Securitization and International 
Politics”. International Studies Quarterly, University of Wales. Hlm 524-525. Diakses dari 
http://www.ikf.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/defaultaktualnosci/675/5/1/s08b_rm_williams.p
df. 
45Buzan, Barry., Op. Cit., hlm 26 
46Emmers, Ralf. 2016. Securitization – Contemporary Security Studies. London: Oxford 
University Press. Hlm 172-173 
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2.3.1.2. Existential Threat 

 Komponen berikutnya dari speech act adalah existential threat yang 

merupakan sebuah isu yang keberadaannya menjadi ancaman dan membahayakan 

objek acuan (referent objects). Berkaitan dengan teori sekuritisasi, existential 

threat didominasi oleh isu non-keamanan yang kemudian oleh aktor sekuritisasi 

diartikulasikan dan dikonstruksikan hingga menjadi isu keamanan. Jadi sebuah isu 

bisa dikategorikan sebagai existential threat tergantung dari tingkat pemahaman 

keamanan dari objek rujukan yang harus diselamatkan.47 

 Selain itu dalam praktiknya, penetapan suatu objek sebagai existential 

threat oleh para aktor sekuritisasi cenderung lebih condong kepada pendekatan 

yang bersifat konstruktif dalam proses mengidentifikasi sebuah objek ancaman. 

Hal tersebut dimaksudkan agar wacana yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi  

dapat diterima dengan lebih mudah dan memiliki tempat dalam ruang diskusi 

publik (dalam hal ini audiens). Seringkali representasi wacana ancaman yang 

menggunakan pendekatan sekuritisasi ini menjadikan aktor sekuritisasi dapat 

melakukan kategorisasi suatu objek sebagai suatu ancaman yang lebih rentan 

terhadap nilai subjektif tentang bagaimana suatu isu dideklarasikan sebagai 

ancaman.48 

 Untuk mengidentifikasi ancaman atau existential threat ini juga dapat 

dilihat dari beberapa sektor yang meliputi militer, politik, lingkungan, ekonomi, 

dan sosial. Masing-masing sektor ini pun memiliki pemahaman yang berbeda pula 

terhadap keamanan objeknya, tergantung dari objek apa yang harus diselamatkan 

dari sektor-sektor tersebut. 

                                                            
47Buzan, Barry., Op. Cit., hlm 26 
48Ibid. hlm 27 
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2.3.1.3. Referrent Objects 

 Komponen berikutnya di dalam konsep Speech Act adalah referent objects, 

yang merupakan suatu objek acuan yang keberadaannya harus diselamatkan dari 

adanya ancaman (existential threat). Jadi aktor sekuritisasi dapat mengklaim 

objek acuan tersebut terancam kelangsungannya sehingga harus diselamatkan.49 

 Untuk mengidentifikasi referent objects ini juga tergantung dari sektor-

sektor keamanan yang terdiri dari militer, sosial, politik, dan ekonomi.Adapun 

dari tiap sektor tersebut memiliki objek acuan yang berbeda-beda dan definisi 

keamanan yang berbeda pula.  

 

2.3.2. Acceptance by the Audience 

 Selanjutnya konsep penting dari teori sekuritasi adalah acceptance by the 

audience yang merupakan suatu keadaan dimana audiens dapat menerima dan 

meyakini adanya ancaman (existential threat) yang dapat membahayakan 

keselamatan dari objek acuan. Penerimaan dan respon dari audiens disini 

sangatlah penting terhadap kelangsungan proses sekuritisasi, yang diwujudkan 

dengan adanya cukup perhatian dan terjadi perdebatan terhadap isu ancaman, agar 

                                                            
49Ibid,. hlm 26. 
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kemudian aktor sekuritisasi dapat melegitimasi dan melangsungkan langkah-

langkah darurat.50 

 

 

 

 

2.4. Definisi Operasional 

 Dalam sub-bab ini penulis akan menjabarkan tentang apa yang harus 

dilakukan dan apa yang harus diamati terkait isu yang sedang dibahas.51 Hal itu 

pastinya dapat dibentuk berdasarkan apa yang telah penulis paparkan pada kajian 

teoritik dan definisi konseptual. 

 Dimulai dari konsep speech act dan penentuan isu terorisme sebagai objek 

penelitian yang dipilih oleh penulis, sehingga variabel-variabelnya disusun 

sedemikian rupa dengan menyesuaikan pada sektor keamanan dan terorisme. Di 

dalam konsep ini, aktor sekuritisasi terlibat dalam upaya konstruksi pemahaman 

terkait isu dan ancaman kepada audiens terhadap objek acuan, sehingga ada 

proses transformasi isu dari yang awalnya hanya agenda publik atau politik 

tertentu, menjadi agenda keamanan. Dalam mengukur transformasi isu terkait, 

penulis menggunakan dua variabel yang terdapat di konsep ini, yakni: 

a) Politicized; dengan indikator pertama berupa adanya isu terorisme yang 

membutuhkan perhatian dan alokasi keputusan dari pemerintah. Untuk 

mengukurnya menggunakan parameter berupa kebijakan pemerintah 

terkait dengan isu terorisme. Lalu indikator yang kedua dapat dilihat dari 

                                                            
50Ibid., hlm 25 
51Masóed, Mohtar. Op. Cit., hlm 100 
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ada tidaknya alokasi dana dari pemerintah, sedangkan cara mengukurnya 

dengan parameter berupa anggaran dana pemerintah terkait isu terorisme.52 

b) Securitizing Move;indikatornya dapat dilihat dari adanya aktor sekuritisasi 

yang melakukan upaya linguistik dalam menyuarakan keberadaan entitas 

yang secara langsung terlibat ataupun melakukan bentuk dukungan 

terhadap aksi terorisme, yang dapat mengancam referent objects. Untuk 

mengukurnya menggunakan parameter yang diwujudkan dalam 

keberadaan aktor yang mengangkat isu terorisme sebagai ancaman bagi 

keamanan ataupun kepentingan nasional.53 

Selanjutnya konsep yang kedua yaitu acceptance by the audience atau 

penerimaan dari audiens terkait adanya ancaman bagi suatu objek acuan. Dari 

konsep ini, penulis menyusunnya menjadi beberapa variabel, yaitu: 

a) Civil Society Support; dalam variabel ini ada dua indikator, yang pertama 

adanya keteryakinan dari audiens akan adanya existential threat yang 

mengancam referent objects, cara mengukurnya bias dilihat dari adanya 

polling terkait perhatian masyarakat existential threat dan referent 

objects. Lalu indikator berikutnya adalah kemungkinan adanya dukungan 

masyarakat kepada aktor sekuritisasi dalam melakukan upaya lanjutan 

yang mungkin diperlukan untuk mengamankan referent objects. 

Parameter yang digunakan adalah dukungan masyarakat di berbagai 

media massa.54 

b) Epistemic Community Support; Indikatornya berupa adanya keteryakinan 

epistemic community akan adanya existential threat dan referent objects. 
                                                            
52Buzan, Barry., Op. Cit., hlm 23-24. 
53Ibid.,Hlm 36. 
54Ibid.,Hlm 52. 
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Adapun parameter yang relevan takni adanya simposium atau penelitian 

yang berkaitan dengan adanya existential threat ataupun referent 

objects.55 

c) Politicians Support; Indikator yang dapat dilihat yakni keteryakinan para 

elit politik akan adanya existential threat dan referent objects. Sedangkan 

cara mengukurnya dengan melihat adanya pembahasan di dalam 

parlemen tentang ancaman dan objek acuan. Selain itu juga dapat diukur 

menggunakan parameter yang berupa pernyataan resmi dari politisi 

kepada public terkait existential threat dan referent objects.56 

d) Military Support; Indikator yang menentukan adalah adanya 

keteryakinan dari pihak militer terhadap eksistensi ancaman dan objek 

acuan. Lalu cara mengukurnya dengan melihat ada tidaknya pernyataan 

dari militer kepada publik terkait existential threat dan referent objects.57 

 

2.5.    Operasionalisasi Teori 

 Berdasarkan pemaparan pada definisi operasional dengan menggunakan 

teori sekuritasi beserta konsep speech act dan acceptance by the audience, penulis 

akan menjabarkan komponen-komponennya yang terdiri variabel, indikator, 

beserta parameter untuk mengukurnya untuk menjawab rumusan masalah pada 

bagian pembahasan. Berikut ini adalah tabel opersionalisasi yang sudah 

disesuaikan dengan isu penelitian: 

 
Tabel 2.1 : Operasionalisasi Teori Sekuritisasi 

                                                            
55Ibid.,Hlm 73. 
56Ibid.,Hlm 54. 
57Ibid.,Hlm 67. 
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Konsep Variabel Indikator Parameter 

Speech Act 

Politicized 

 Adanya isu terorisme 

yang membutuhkan 

alokasi keputusan dari 

pemerintah 

 Adanya isu terorisme 

yang membutuhkan 

alokasi dana dari 

pemerintah 

 Kebijakan 

pemerintah terkait 

ancaman dari 

IRGC bagi 

keamanan nasional 

AS 

 Anggaran dana 

yang dialokasikan 

pemerintah terkait 

ancaman dari 

IRGC bagi 

keamanan nasional 

AS 

Securitizing 
Move 

 Adanya securitizing 

actor yang 

mengartikulasikan 

tentang sebuah isu 

yang dikonstruksikan 

sebagai existential 

threat yang 

mengancam 

keamanan nasional  

 Adanya aktor 

sekuritisasi yang 

mengangkat isu 

terorisme sebagai 

ancaman bagi 

keamanan atau 

kepentingan 

nasional AS 

Acceptance 
by the 

Audience 

Civil Society 
Support 

 Civil Society teryakini 

akan adanya 

existential threat dan 

referent objects 

 

 Civil Society 

mendukung adanya 

kemungkinan langkah 

 Adanya polling 

terkait perhatian 

civil society 

terhadapancaman 

dari IRGC bagi 

keamanan nasional 

AS 

 Adanya dukungan 
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lanjutan yang 

dilakukan oleh aktor 

sekuritisasi 

civil society di 

berbagai massa 

terkait ancaman 

dari IRGC bagi 

keamanan nasional 

AS 

Epistemic 
Community 

Support 

 Epistemic Community 

teryakini akan adanya 

existential threat dan 

referent objects 

 Adanya simposium 

atau penelitian 

yang berkaitan 

dengan ancaman 

dari IRGC terhadap 

keamanan nasional 

AS 

Politicians 
Support 

 Para elit politik 

teryakini akan adanya 

existential threat dan 

referent objects 

 Adanya 

pembahasan di 

dalam parlemen 

terkait ancaman 

dari IRGC bagi 

keamanan nasional 

AS 

 Adanya pernyataan 

dari para elit 

politik kepada 

publik terkait 

ancaman dari 

IRGC bagi 

keamanan nasional 

AS 

Military 
Support 

 Pihak militer 

teryakini akan adanya 

existential threat dan 

referent objects 

 Adanya pernyataan 

publik dari pihak 

militer terkait 

ancaman dari 
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IRGC bagi 

keamanan nasional 

AS 

Sumber: Hasil olahan penulis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

2.6. Alur Pemikiran 

 Dalam penelitian ini, penulis menyajikan alur pemikiran yang 

secara garis besar menjadi acuan dalam melakukan penelitian sebagai 

berikut: 

  

Pemerintah AS sebagai securitization actormelalui speech act berhasil 
meyakinkan audiens bahwa IRGC sebagai ancaman terhadap keamanan 

nasional dan kepentingan ekonomi AS sehingga kemudian secara kongkrit 
direalisasikan melalui penetapan IRGC sebagai FTO 

Wacana Pemerintah Amerika Serikat dalam melakukan upaya pelabelan terhadap 
Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) sebagai Foreign Terrorist 

Organization (FTO) 

Speech Act

Acceptance by the Audience 

Civil Society Support

Bagaimana proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat 
berupa konstruksi isu terorisme oleh Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) 
sebagai ancaman hingga ditetapkan sebagai Foreign Terrorist Organization (FTO) 

pada tahun 2019? 

Teori Sekuritisasi 

Epistemic Community Support

Politicians Support Military Support 

Politicized Securitizing Move 

ARGUMEN UTAMA 
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2.7.    Argumen Utama 

 Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 

penulis mengajukan sebuah argumen utama sebagai berikut: Sekuritisasi yang 

dilakukan oleh Pemerintah AS terhadap IRGC pada dasarnya merupakan agenda 

keamanan AS dengan cara melakukan konstruksi terhadap IRGC yang 

mempersepsikan kelompok ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan 

kepentingan ekonomi AS. Dengan menggunakan manuver sekuritisasi, 

pemerintah AS sebagai aktor berhasil meyakinkan audiens sehingga kemudian 

secara kongkrit direalisasikan melalui penetapan IRGC sebagai FTO. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.    Jenis Penulisan 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai jenis penelitiannya. 

Yang dimaksud kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha mengungkapkan 

keunikan yang ada di dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi 

dalam kehidupan sehari-sehari secara menyeluruh, terperinci, mendalam, dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.58Metode kualitatif bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman akan suatu fenomena, aktifitas-aktifitas, serta adanya 

proses sosial kepada pembaca. 

 Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, sebagai 

cara penulis untuk menjelaskan permasalahan yang sedang dibahas berdasarkan 

rumusan masalah yang telah ditetapkan. Ulber Silalahi dalam bukunya 

menjelaskan terdapat dua jenis penelitian deskriptif yakni penelitian deskriptif 

kualitatif yang berfokus pada identifikasi karakteristik sekelompok manusia, 

benda, atau peristiwa dan melibatkan proses konseptualisasi yang menghasilkan 

skema – skema klasifikasi dari karakteristik tersebut. Lalu terdapat juga penelitian 

deskriptif kuantitatif yang berfokus pada seberapa besar distribusi karakteristik 

dari objek yang telah diteliti untuk memunculkan teknik pengukuran statistik 

berdasarkan angka dan grafik yang telah didapat seperti distribusi frekuensi, 

tendensi sentral, dan pengukuran dipersi.59 Penulis memilih jenis penelitian 

                                                            
58Mikel, Huberman A & Miles M.B. Qualitative Data Analysis. Beverly Hills: SAGE Publications 
59Silalahi, Ulber. 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press. Hlm 25-28 
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deskriptif yang berusaha menjabarkan serangkaian proses sekuritisasi dengan 

ditandai adanya pelabelan IRGC oleh Pemerintah AS pada tahun 2017-2019. 

 Dengan menggunakan penelitian jenis ini penulis akan mendapatkan hasil 

penelitian yang rinci dan aktual dalam penggambaran realita dan gejala-gejala 

yang terjadi pada studi kasus yang dibahas penulis. Meskipun data-data yang 

dikumpulkan adalah berupa data sekunder yang didalamnya terdapat grafik, 

presentase serta angka – angka namun data tersebut hanya digunakan 

sebagaipendukung dalam analisis penulis untuk mendapatkan pemahaman yang 

lebih mendalam akan terjadinya suatu fenomena yang berhubungan dengan studi 

kasus yang diteliti oleh penulis. 

  

3.2.    Ruang Lingkup Penulisan 

Penelitian ini menggunakan batasan spesifik dari segi waktu yakni periode 

2017-2019 dimana waktu tersebut terjadi serangkaian peristiwa yang membuat 

upaya Pemerintah AS dalam mensekuritisasi isu terorisme dengan melabeli IRGC 

sebagai FTO. Diawali dari sanksi yang diberikan Pemerintah AS kepada IRGC 

terkait non-proliferasi dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 

2017. Kemudian desakan dari AIPAC yang mendorong perdebatan di dalam 

pemerintah AS hingga akhirnya mendapatkan persetujuan dari audiens untuk 

melakukan pelabelan teroris yang secara resmi dipublikasikan pada tahun 2019. 

Walaupun penulis memberikan batasan waktu dalam rentan waktu tersebut, 

namun tidak menutup kemungkinan penulis juga mencantumkan kronologis 

sejarah yang turut membantu penulis dalam melihat proses berangkatnya isu 

terorisme di pemerintahan AS. 
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Sedangkan untuk konteks yang sifatnya substansial terkait topik 

penelitian, penulis memberikan Batasan penelitian hanya mengenai hubungan 

sebab-akibat dari upaya sekuritisasi yang dilakukan pemerintah AS untuk 

meyakinkan audiens terhadap pelabelan IRGC sebagai FTO pada tahun 2017-

2019. Sehingga dinamika hubungan yang melibatkan dua pihak antara aktor yang 

melakukan sekuritisasi dengan audiens dalam konteks yang berbeda, tidak akan 

menjadi fokus dalam penelitian ini.  

 

3.3.    Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun Teknik penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik penelitian data sekunder dengan menggunakan sistem studi pustaka. Sistem 

studi pustaka merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan informasi dan pengolahan terhadap data melalui studi literatur 

yang cukup relevan bersumber dari berbagai jurnal, artikel, buku, berita, website 

instansi yang resmi yang tentunya memiliki kaitan dengan kasus dalam penelitian 

ini. Penulis memperoleh data dengan cara mengakses secara online ataupun 

dengan mengunduh informasi data tersebut. Sehingga data sekunder merupakan 

data yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh dari pihak lain). Setelah 

memperoleh data yang relevan, tidak semerta-merta seluruh data tersebut akan 

dimasukkan dalam penelitian kali ini. Data akan di seleksi terlebih dahulu, 

sehingga akan diambil data yang penting dan sesuai dengan bab-bab yang ada 

pada sistematika penulisan dalam penelitian kali ini.60 

 

                                                            
60Neuman, W Laurence, dalam Ulber Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika 
Aditama. Hlm 291 
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3.4.    Teknik Analisa Data 

 Untuk melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh oleh 

penulis, penulis melakukan analisis sesuai dengan data yang didapatkan. Pada 

penelitian kali ini, jenis data yang penulis punya adalah kualitatif, sehingga 

pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Data kualitatif berupa kumpulan 

berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka sehingga tidak dianalitis dengan 

statistika.61 Dari berbagai kumpulan data yang dapat berupa kata-kata, gambar, 

kalimat-kalimat, data tersebut kemudian akan dikategorisasikan dan penulis akan 

melakukan pemaknaan terhadapnya. Analisis ini dijelaskan dengan menggunakan 

deskripsi sederhana berupa teks sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. 

Adapun dalam menganalisis data yang dihimpun oleh penulis dengan 

menyelaraskan dengan fenomena, terdiri dari beberapa tahapan yang penulis 

lakukan, yakni meliputi: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengambilan data sekunder 

sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. 

2. Mereduksi Data 

Pada tahapan ini penulis melakukan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan dan transformasi dari data-data kasar yang 

ada. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengordinasi data sedemikian rupa berdasarkan seberapa penting data 

tersebut bagi sudut pandang penelitian yang penulis lakukan. Artinya pada 

                                                            
61Ibid., Hlm 339. 
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tahapan ini data-data yang terkumpul akan diklasifikasikan dan dirangkum 

untuk memberikan gambaran yang memperjelas fokus dari bahasan 

penelitian.62 

3. Penyajian Data 

Pada tahapan ini data yang telah direduksi akan dilihat, dipahami atau 

lebih jauh dianalisis berdasarkan pemahaman yang didapat berdasarkan 

teori dan fokus penelitian yang digunakan. Penyajian data akan berbentuk 

narasi, grafik, matriks dan bagan disesuaikan dengan teori dan fokus 

penelitian dimana semuanya dilakukan untuk menggabungkan informasi 

dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. Idealnya pada tahap ini penulis 

sudah dapat meraba kesimpulan dari penelitian dan jika belum cukup 

maka akan dikalukan proses analisis kembali.63 

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung yang merupakan 

refleksi dari proses-proses analisis sebelumnya. Biasanya pada tahap 

reduksi ataupun penyajian data penulis sudah dapat meraba kesimpulan 

meskipun belum jelas,  penarikan kesimpulan akan bergantung pada 

kecakapan penulis, analisis data dan ketersediaan data. Pada tahap ini data-

data akan diuji kebenarannya, kekukuhannya dan kecocokannya dengan 

tujuan penelitian maupun teori yang digunakan penulis.64 

 

 

                                                            
62Ibid. Hlm 311-313. 
63Ibid 
64Ibid 
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3.5.    Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan ini, penulis membuat sistematika penulisan untuk 

memudahkan pembaca sebagai berikut: 

Bab I : merupakan pendahuluan yang digunakan sebagai pemaparan garis besar 

penelitian, yang didalamnya terdapat latar belakang dan permasalahan yang 

diangkat, kemudian disertakan tujuan penelitian ini. 

 

Bab II : memaparkan secara jelas tentang kerangka pemikiran yang digunakan 

untuk menganalisis data yang berhasil ditemukan. 

 

Bab III : membahas tentang metode penelitian yang digunakan. Kemudian dari 

mana diperoleh data-data yang sesuai dengan penelitian ini dan dilanjutkan pada 

penjelasan tentang sistematika penelitian. 

 

Bab IV : merupakan bagian dari gambaran umum yang akan menjelaskan secara 

rinci mengenai sisi historis dan dinamika peran IRGC serta kaitannya dengan 

kepentingan AS dan agenda keamanannya. 

 

Bab V : bagian dari pembahasan yang akan menjelaskan upaya sekuritisasi dari 

Pemerintah AS terhadap IRGC dengan melakukan konstruksi kepada audiens 

hingga menetapkan IRGC sebagai FTO. 

 

Bab VI : merupakan kesimpulan dan saran dari hasil analisis rumusan masalah 

dalam bab pembahasan. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1. Peran IRGC dalam Politik dan Keamanan Iran 

 
 Sebelum memasuki pembahasan tentang IRGC, perlu kiranya untuk 

mengetahui kronologis singkat mengenai pembentukan organisasi militer di Iran 

sejak sebelum terjadinya Revolusi Islam Iran tahun 1979. Yakni bermula dari 

pembentukan aparat intelijen utama Iran yang dikenal sebagai organisasi bernama 

SAVAK (Sazman-e Ettela’at vaAmniat-e Keshvar) atau National Security and 

Intelligence Organization. Organisasi tersebut dibentuk saat era Perang Dingin 

dengan bantuan dari Amerika Serikat dan Israel demi melindungi 

kepentinganrezim Shah (Mohammad Reza Pahlavi) yang bersahabat dengan Barat 

dari potensi ancaman komunis, mengingat saat itu Iran berbagi perbatasan wilayah 

utara dengan Uni Soviet.65 

Dalam perkembangannya, SAVAK tumbuh menjadi organisasi yanng 

dominan dengan militer dan skala yang cukup luas, terdiri dari 15.000 pasukan 

siap tempur dan ribuan informan. Namun SAVAK memiliki reputasi yang buruk 

sebagai pasukan yang brutal. Pada era sebelum revolusi 1979, SAVAK berhasil 

menekan para pembangkang terhadap rezim Shah dengan cara menindas. Karena 

kebrutalannya itulah yang pada akhirnya menjadi faktor kebencian terhadap rezim 

Shah hingga puncaknya terjadi Revolusi Islam Iran.66 

                                                            
65Federal Research Division. 2012. Iran’s Ministry of Intelligence and Security: A Profile. 
Washington: Library of Congress. Hlm.6 
66Ibid. 
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Pasca penggulingan rezim Shah Reza Pahlavi tahun 1979, lalu digantikan 

dengan rezim ulama yang dipimpin oleh Supreme Leader Ayatollah Ruhollah 

Khomeini. Singkatnya, Pemerintah Islam Iran yang baru, lantas membentuk 

sejumlah agensi intelijen kecil yang disebut SAVAMA (Sazman Ettela’at va 

Amniat Melli Iran)yang mewarisi para aparat intelijen SAVAK. Namun dalam 

prakteknya, SAVAMA justru lebih aktif dalam menemukan dan mengeliminasi 

musuh-musuh revolusi (baik di dalam maupun luar negeri) dibandingkan dengan 

mengumpulkan informasi layaknya agensi intelijen pada umumnya. Kemudian 

beberapa tahun setelah revolusi, aparat intelijen tersebut digabungkan ke dalam 

Ministry of Intelligence and Security (MOIS). 

Serupa tapi tak sama, IRGCdidirikansebagai institusi militer Iran yang 

independen untuk menjamin cita-cita revolusi. Keberadaan IRGC memiliki status 

khusus di dalam birokrasi, karena berdiri secara terpisah dari pasukan militer 

biasa / artesh. Berdasarkan Konstitusi Iran, Supreme Leader memiliki hak untuk 

melakukan pengangkatan, pemberhentian, dan menerima pengunduran diri dari 

komandan IRGC.67 

IRGC memiliki personel sekitar 120.000 orang yang bertugas dalam 

pengamanan internal, keamanan eksternal dan kelangsungan rezim, serta berperan 

dalam angkatan darat (AD), angkatan laut (AL), dan angkatan udara (AU). 

Namun dalam hal ini ada pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing 

pasukan antara IRGC dan Tentara Reguler Iran (Artesh). Angkatan Laut IRGC 

memiliki tanggungjawab untuk berpatroli di Selat Hormuz sedangkan Angkatan 

                                                            
67Constitution of the Islamic Republic of Iran, Article 110, Foundation for Iranian Studies. Diakses 
di http://fis-iran.org/en/resources/legaldoc/constitutionislamic 
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Laut reguler (Artesh) memiliki tanggungjawab untuk menjaga dan patroli rutin di 

Laut Arab yang lebih luas serta Teluk Oman (perairan yang lebih dalam di lepas 

pantai). Lalu Angkatan Udara IRGC menjalankan program-program rudal balistik 

Iran, tetapi pertempuran dan dukungan penerbangan militer dioperasikan secara 

eksklusif oleh Angkatan Udara reguler (Artesh) yang memiliki pilot dan 

infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk operasi angkatan udara.68 

 Sebagaimana piagam yang mendasari terbentuknya IRGC dalam 

mempertahankan revolusi (Islam Iran) di dalam negeri, IRGC memiliki instalasi 

di semua kota-kota besar di Iran yang diorganisir melalui kelompok reaksi cepat 

yang berfungsi sebagai pasukan cadangan dalam menanggulangi kerusuhan yang 

mungkin terjadi. Selain daerah perkotaan, IRGC juga beroperasi di daerah 

pedesaan berupa pasukan keamanan lain dalam misi yang mencakup kontrol 

perbatasan, counter-narcotics, dan penanggulangan bencana.69 

 Dalam prakteknya, IRGC memiliki keunggulan dalam menentukan opsi 

perang konvensional. Selain itu IRGC juga mengontrol secara ketat terhadap 

pengembangan dan penyebaran rudal balistik Iran, serta memiliki kapabilitas 

dalam melakukan teror secara eksternal melalui elit Qods Force. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa adanya aktivitas Iran dalam mengembangkan dan mengirimkan 

senjata nuklir, mengawasi area penyimpanan, pelatihan, dan penyebaran 

infrastruktur, kemungkinan besar diawasi dan dijaga secara ketat oleh IRGC. 

                                                            
68CRS Report. 2019. Iran’s Foreign and Defense Policy. Washington: Congressional Research 
Service. Hlm 22. 
69Cordesman, Anthony H. 2005. Iran’s Developing Military Capabilites. Washington: Center  for 
Strategic and International Studies. Hlm 45-48. 
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 Dalam lembaga pertahanan dan keamanan Iran, terdapat jaringan birokrasi 

yang kompleks dalam mengatur otoritas dan kekuasaan IRGC, setidaknya dalam 

bentuk aturan tertulis. Pembentukan struktur formal ini pada awalnya 

dimaksudkan untuk mendorong koordinasi antara IRGC dengan militer (biasa) 

Iran yang disebut Artesh (dalam Bahasa Persia) dalam memitigasi masalah-

masalah berat yang muncul saat berkoordinasi di medan perang antara pasukan 

Artesh dan IRGC selama tahap akhir Perang Iran-Irak. Pada tahun 1988, rezim 

Iran menciptakan Joint Armed Forces General Staff, yang menyatukan para 

pemimpin dari tentara Artesh dan IRGC. Selain itu, adanya reformasi pasca 

perang  seperti pembentukan Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan 

Bersenjata tahun 1989 dapat membantu mengurangi kewenangan IRGC. Saat ini, 

IRGC berada di bawah komando terpadu dengan angkatan bersenjata profesional 

Iran di tingkat Jenderal. 

Bersamaan dengan rantai komando militer ini, pembuatan kebijakan 

keamanan nasional Iran adalah proses yang melibatkan cabang resmi pemerintah 

dan jaringan pengaruh informal. masalah-masalah keamanan nasional utama 

diputuskan dalam Dewan Keamanan Nasional Tertinggi atau Supreme National 

Security Council (SNSC), yang meliputi presiden, menteri pertahanan dan menteri 

luar negeri, komandan Pengawal Revolusi, dan beberapa orang yang diangkat atau 

"perwakilan" dari Pemimpin Tertinggi.70 

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) sebagai satu-satunya badan 

formal yang menyatukan sebagian besar para puhak yang berpengaruh ini 

                                                            
70Wehrey, Frederic dkk. ,2009. The Rise of Pasdaran: Assessing the Domestic Roles of Iran’s 
Islamic Revolutionary Guards Corps. Pittsburgh: RAND Corporation., hlm 9. 
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didirikan pada tahun 1989 melalui Pasal 176 Konstitusi Iran. Dewan SNSC 

memiliki tiga tanggung jawab yang meliputi penentuan kebijakan keamanan 

nasional, memastikan bahwa kebijakan dalam negeri selaras dengan kebijakan 

keamanan nasional, dan menyusun sumberdaya untuk mempertahankan Iran dari 

ancaman eksternal dan internal.71 

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur keamanan nasional Iran, dapat 

dilihat melalui bagan di bawah ini: 

Grafik 4.1 : Struktur Dewan Keamanan Iran72 

 

Struktur dewan ini secara luas mencerminkan tataran elit SNSC yang saat 

ini dipimpin oleh Ali Shamkhani sejak 2013 lalu menggantikan Saeed Jalili 

sebagai Secretary and Supreme Leader’s Representative of SNSC, yang kira-kira 

                                                            
71The Iran Primer. Supreme National Security Council of Iran. Diakses di 
https://iranprimer.usip.org/blog/2019/apr/01/supreme-national-security-council-iran 
72Ibid 
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jabatannya setara dengan Penasihat Keamanan Nasional AS.Di dalam struktur 

tersebut juga penting untuk diamati bahwa Presiden saat ini, Hassan Rouhani, 

terlepas dari kepemimpinannya di SNSC, sebenarnya ia hanya memiliki sedikit 

wewenang atas masalah pertahanan. Justru Ayatollah Ali Khamenei sebagai 

Supreme Leader saat ini yang memiliki otoritas konstitusional sebagai panglima 

tertinggi dan memiliki wewenang yang lebih penting, diantaranya memiliki 

pengaruh yang besar melalui peran mediasinya, hubungan pribadi dengan 

komandan-komandan teratas, dan memiliki perwakilan di seluruh lembaga 

keamanan.73 

Selain itu, tampaknya posisi individu (dalam hal ini Supreme Leader) 

lebih penting dibandingkan denganposisi institusi lain dalam mempertimbangkan 

pengambilan keputusan terkait keamanan nasional. Supreme Leader memiliki 

perwakilan khusus di SNSCdan penasihat khusus, seperti Menteri Luar Negeri 

dan komandan IRGC dalam Dewan Strategis untuk Hubungan Luar Negeri. 

Semua pejabat lainnya kemungkinan akan dikonsultasikan olehnya ketika mereka 

tidak berpartisipasi dalam sesi-sesi penting SNSC.74 

Pada akhirnya semua keputusan SNSC harus dikonfirmasi oleh Supreme 

Leader, Ayatollah Ali Khamenei, dimana pertimbangan dari badan tersebut 

menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait permasalahan atau isu yang terjadi. 

Di antara keputusan besar terkait kebijakan luar negeri yang pernah terjadi, yakni 

peran dewan yang sangat penting sepanjang negosiasi di tahun 2013-2015 beserta 

dengan enam kekuatan utama dunia yang menghasilkan kesepakatan nuklir pada 

                                                            
73Wehrey, Frederic dkk. Op. Cit., hlm 10. 
74The Iran Primer. Supreme National Security Council of Iran. Diakses di 
https://iranprimer.usip.org/blog/2019/apr/01/supreme-national-security-council-iran 
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tahun 2015. Sedangkan pada kebijakan domestik, SNSC menunjukkan 

pengaruhnya pada Desember 2017 dengan memblokir beberapa situs web dan 

aplikasi media sosial, termasuk Telegram dan Instagram, selama protes nasional 

yang dipicu oleh keluhan ekonomi dari masyarakat.75 

Dalam perkembangannya, jangkauan IRGC semakin meluas ke dalam 

ranah ekonomi, politik, dan sosial masyarakat, yang mana telah jauh melampaui 

mandat aslinya yang sebenarnya tergolong sederhana. Untuk memahami tingkat 

perbedaan ini perlu adanya perbandingandari piagam formal serta dari visi awal 

IRGC yang digariskan oleh Ayatollah Khomeini. Sehingga sangat penting untuk 

memahami bagaimana hal itu diterima oleh publik Iran dan oleh faksi-faksi 

ideologis Iran. Dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dengan berbagai 

segmen populasi Iran, IRGC sering mengerahkan otoritas Ayatollah Khomeini 

serta perannya dalam merekonstruksi negara setelah Perang Iran-Irak tahun 1980-

an.76 

Jenderal Mayor IRGC pada Agustus 2007 menyampaikan bahwasanya 

pasca Perang Iran-Irak, IRGC memiliki tiga misi utama dan dua misi penunjang. 

Misi utama IRGC meliputi isu pertahanan, keamanan, dan budaya, sedangkan 

misi penunjangnya adalah berkaitan dengan pembangunan negara serta 

melakukan operasi pertolongan dan penyelamatan saat terjadi bencana alam.77 

Secara lebih detail, tugas dari IRGC pada awalnya ditentukan secara 

tertulis oleh dekrit yang dikeluarkan oleh Ayatollah Khomeini melalui 

                                                            
75Li, David K. 2017. Iran blocking social media to ‘maintain public safety’: officials. Diakses di 
https://nypost.com/2017/12/31/iran-blocking-social-media-to-maintain-public-safety-officials/ 
76Wehrey, Frederic dkk. Op. Cit., hlm 19. 
77IRNA. 2007. Iran: Guards Commander Says Change in Guards Strategy Neccessary. FBIS. 
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Revolutionary Council pada waktu satu bulan pasca deklarasi Iran dari Monarki 

ke Republik Islam pada tahun 1979. IRGC memang berbeda dengan tentara 

kerajaan saat Shah (Mohammad Reza Pahlavi) berkuasa, secara umum IRGC 

memiliki keunggulan dalam perannya di internal Iran yakni menumpas gerakan-

gerakan yang kontra terhadap revolusi, walau di waktu yang sama juga berupaya 

penuh untuk menyebarkan ide-ide revolusi di kawasan. Revolutionary Council 

dalam hal ini menyebutkan tugas-tugas dari IRGC yang meliputi delapan 

kategori:78 

1) Membantu polisi dan pasukan keamanan dalam penangkapan atau 

mengamankan elemen-elemen yang kontra terhadap revolusi. 

2) Memerangi pasukan bersenjata yang kontra terhadap revolusi. 

3) Melakukan pertahanan melawan serangan dan aktivitas pasukan 

asing di dalam negeri. 

4) Berkoordinasi dan bekerja sama dengan angkatan bersenjata / 

tentara Iran. 

5) Melatih pasukan-pasukan IRGC secara moral, ideologi, serta hal-

hal yang berkaitan dengan militer dan politik. 

6) Membantu Republik Islam Iran dalam mengimplementasikan 

Revolusi Islam. 

7) Mendukung gerakan pembebasan dan seruan mereka untuk 

mencapai keadilan bagi orang-orang yang tertindas, di bawah 

pengawasan pemimpin Revolusi Republik Islam Iran. 

                                                            
78Petrochemical Research and Technology Company. 2008. Event List of the Revolutionary 
Council. Diakses di http://www.npc-rt.ir/eventlist-fa-1386-2-2.html 
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8) Memanfaatkan sumber daya manusia dan keahlian IRGC untuk 

menghadapi bencana nasional dan bencana yang tak terduga, serta 

mendukung rencana pengembangan Republik Islam Iran untuk 

memaksimalkan sumber daya IRGC semaksimal mungkin. 

Jika dilihat kembali ke dalam struktur organisasi yang penulis paparkan 

sebelumnya, IRGC memiliki divisi khusus yang berfokus dalam mengelola 

hubungan luar negeri yakni Qods (Jerussalem) Force (QF). Melalui Qods Force, 

IRGC memainkan peran dalam kebijakan luar negeri dalam menggunakan 

pengaruhnya di dalam kawasan untuk mendukung gerakan-gerakan dan para 

pemimpin yang pro terhadap Iran. Komandan IRGC-QF, Qassem Soleimani, 

menyatakan bahwa ia memiliki saluran komunikasi langsung dengan Supreme 

Leader Khamenei. Pasukan IRGC-QF yang diperkirakan mencapai 10.000-15.000 

orang, mengambil peran dalam memberikan masukan, dukungan, dan mengatur 

arus pengiriman senjata terhadap faksi-faksi dan para pemimpin yang pro-Iran di 

wilayah Lebanon, Iraq, Suriah, negara-negara di Teluk Persia, Gaza / West Bank, 

Afganistan, dan Asia Tengah.79 

Para pemimpin IRGC telah mengkonfirmasi bahwa QF berada di Suriah 

untuk membantu rezim Bashar al-Assad dalam melawan pemberontakan 

bersenjata di Suriah, dan mereka juga menyarankan pemerintah Irak untuk 

menentang Negara Islam (juga dikenal sebagai ISIS atau ISIL), serta dengan 

diam-diam menyelaraskannya disana dengan pasukan AS. Undang-Undang 

Otorisasi Pertahanan Nasional TA2016 (P.L. 114-92) bagian 1223, menyebutkan 

adanya laporan tentang beberapa interaksi militer AS dengan IRGC-QF, yang 

                                                            
79Katzman, Kenneth. 2009. The Warriors of Islam: Iran’s Revolutionary Guard. Washington: 
Westview Press. Hlm 22-24. 
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mungkin terjadi di Irak. Komandan IRGC-QF selama 1988-1995, Brigadir 

Jenderal Ahmad Vahidi, yang menjabat sebagai menteri pertahanan selama 2009-

2013, juga tercatat pernah memimpin QF ketika diduga membantu Hizbullah 

Lebanon dalam melakukan dua pemboman dengan target Israel dan Yahudi di 

Buenos Aires (1992 dan 1994) hingga iamenjadi buronan Interpol. Dia juga 

diduga merekrut aktivis Hizbullah Saudi yang kemudian dituduh melakukan 

pemboman Menara Khobar pada Juni 1996.80 

Memang pada awalnya IRGC ditugaskan untuk menegakkan mandat 

revolusi dan mengeliminasi gerakan-gerakan yang kontra revolusi. Namun dalam 

perkembangannya IRGC mulai mengambil alih peran intelijen. Di tahun 2009 

pasca gerakan oposisi berkumpul untuk memprotes pemilihan umum yang diduga 

curang, Supreme LeaderIran, Ayatollah Ali Khamenei mengkonsolidasikan 

badan-badan intelijen Iran di bawah komando intelijen IRGC. Sejak saat itu 

eksistensi IRGC semakin menguat dan bahkan memiliki pengaruh yang lebih 

besar dibandingkan MOIS dalam sistem intelijen. Supreme Leader Khamenei 

memiliki kontrol langsung terhadap organisasi intelijen IRGC dalam memeriksa 

pasukan internal yang dinilai berseberangan (baik prinsip, ideologi, atau 

implementasi) dengan pemerintah.81 

Sejauh ini IRGC semakin berkembang menjadi kekuatan politik yang kuat 

di Iran, dengan cara menggunakan kekuatan intelijennya yang masif untuk 

mendapatkan kendali atas internet, sistem telekomunikasi, dan sektor-sektor 

perekonomian. Sehingga IRGC dapat disebut sebagai entitas atau organisasi 

militer terkuat dalam politik Iran yang memiliki kepentingan khusus. Hingga saat 
                                                            
80Wehrey, Frederic. 2009. The Rise of Pasdaran. Washington: Rand Corporation. Hlm 33-34. 
81Federal Research Division, Iran’s Ministry of Intelligence and Security: A Profile. Hlm 6-10. 
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ini, sebagian besar kepentingan IRGC selaras dengan kepentingan rezim ulama 

dan Supreme Leader sebagai pucuk kepemimpinan tertinggi di Iran. 

 

4.2. Ekspansi IRGC ke dalam Perekonomian Iran 

 Dalam perkembangannya IRGC memperluas pengaruhnya ke hampir 

setiap sektor pasar di Iran, mulai manufaktur, otomotif, hingga real estate. Bisa 

dikatakan bahwa kegiatan bisnis IRGC di dalam domestik Iran ini 

menggambarkan bahwa entitas ini bersifat multidimensional. Komersialisasi 

IRGC pada akhirnya semakin berpotensi untuk mendulang dukungan dari para 

elit keuangan dan berbagai perusahaan.82 

 Jika diruntut secara historis, awal mula masuknya IRGC ke dalam 

perekonomian Iran dimulai saat terjadinya perang antara Iran-Irak, dimana saat 

itu Supreme Leader Iran melembagakan sistem perangkat formal ke dalam 

organisasi IRGC dengan dibubuhkan penanaman gagasan ke dalam budaya 

institusionalnya, mengenai upaya untuk mendapatkan penghasilan tambahan, 

hak-hak istimewa, dan status khusus bagi para pemimpin senior IRGC.83 

 Motif IRGC dalam mencari keuntungan semakin tampak di era tahun 

1992-1993, ketika Rafsanjani yang menjabat sebagai presiden Iran saat itu dan 

terkenal cukup lihai dalam bidang bisnis, menginisiasi ide dalam melibatkan 

organisasi pemerintahan ke  dalam transaksi bisnis sebagai upaya mendapatkan 

keuntungan secara mandiri.84Hingga akhir tahun 1990-an, proses ekspansi 

ekonomi ini semakin gencar dilakukan saat era presiden Ahmadinejad, yang 

                                                            
82Wehrey, Frederic dkk. Op. Cit.,hlm 55. 
83Ibid, hlm 56 
84 Sazegara, Mohsen. 2008. “Sepah va seh enherof” (The IRGC and three aberrations). Diakses di 
http://www.sazegara.net/persian/archives/2006/07/060723_154435.html 
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memberikan penawaran bisnis tanpa kontrak kepada IRGC, khususnya di bidang 

pengeboran minyak dan gas, konstruksi saluran pipa, dan pengembangan 

infrastruktur berskala besar.85 Penting untuk dicatat bahwa ekspansi IRGC ke 

dalam sektor bisnis ini memanfaatkan jaringan sosial informal yang 

dikembangkan oleh para mantan pejabat dan veteran Iran. 

 Selanjutnya pembentukan model ekonomi informal tersebut serta 

penciptaan jaringan dan klien dalam bisnis yang dilakukan IRGC tidak terlepas 

dari adanya sebuah yayasan (the bonyads) revolusi dengan menumpuk cadangan 

kekayaan yang cukup besar dengan dikendalikan oleh beberapa tokoh ulama 

Iran. Yayasan tersebut merupakan jaringan perekonomian informal yang sudah 

terbentuk sejak lama, yakni meneruskan dari pemerintahan Syah Reza Pahlavi. 

Dan setelah penggulingan kekuasaan Syah Reza Pahlavi, yayasan tersebut 

diambil alih oleh Mostazafan Foundation.86 

 Di Iran sendiri ada dua yayasan penting yang secara tidak langsung 

dikontrol dan dipengaruhi oleh IRGC, yakni Mostazafan Foundation dan 

Foundation of Martyrs and Veterans Affairs. Mostafazanmerupakan yayasan 

terbesar di Iran dan terintegrasi cukup kuat dengan perekonomian Iran. Yayasan 

ini juga bergerak secara resmi sebagai Non-Governmental Organization (NGO) 

dengan diawasi langsung oleh Supreme Leader. Ditilik dari sisi historisnya, 

Mostafazan juga menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara di Timur 

                                                            
85Gharargah-e Sazandegiye Khatam al-Anbia (Ghorb). 2008. National Iranian Gas Company “The 
seventh national gas pipeline contract was signed in presence of the minister of oil and the head of 
IRGC”. Diakses di http://www.khatam.com/default_english.asp 
86Wehrey, Frederic dkk. Op. Cit., hlm 57. 
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Tengah, Eropa, Afrika, Asia Selatan, dan Rusia, serta beberapa negara pecahan 

Uni Soviet.87 

Kemudian di era 1989-1900, Iran mulai memprivatisasi perekonomiannya 

di bawah kepemimpinan Supreme Leader Khameneidalam rangka memacu 

pertumbuhan ekonomi. Terhitung hingga satu dekade setelahnya, privatisasi terus 

ditingkatkan hingga penjualan aset sektor publik Iran mencapai 120 juta US 

Dollar. Namun dari fakta yang terhimpun, hanya sekitar 17 persen saja aset-aset 

tersebut yang benar-benar berada di sektor swasta, sementara sisanya diserahkan 

ke organisasi semi-pemerintah, diantaranya yang dominan adalah IRGC dan 

beberapa perusahaan ataupun asosiasi yang berafiliasi dengan IRGC.88 

Sejak periode privatisasi tersebut, IRGC telah memegang kendali terhadap 

kepentingan ekonomi makro Iran dengan menggunakan pendekatan keamanan. 

IRGC mengontrol jaringan pipa, bandara, dermaga ilegal, dan bank-bank besar. 

Perusahaan konstruksi milik IRGC, Khatami Al-Anbia, secara teratur menerima 

kontrak besar untuk proyek-proyek infrastruktur, termasuk proyek senilai $342 

juta pada 2007 untuk mengembangkan Pelabuhan Chah Bahar dan proyek senilai 

$850 juta pada 2010 untuk beberapa kontrak tanpa tender dalam pengembangan 

minyak dan gas alam.89 

Namunpeningkatan aktivitas ekonomi IRGC dikritik secara terbuka di 

beberapa sektor Iran. Jaringan perusahaan yang terhubung dengan IRGC telah 

                                                            
87Khalaji, Mehdi. 2007. Iran’s Revolutionary Guard Corps. Inc., Washington: Washington 
Institute for Near East Policy. 
88Ganji, Akbar. 2013. Iran: The High Cost of the IRGC’s Economic Might. The National Interest. 
Diakses dari http://nationalinterest.org/commentary/iranthe-high-cost-the-irgcs-economic-might-
9495. 
89Alfoneh, Ali. All the Guard’s Men: Iran’s Silent Revolution.World Affairs 173, no. 3. Hlm 76 
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menyebabkan penggelapan yang signifikan. Pada tahun 2009,.IRGC dan 

pemimpin militer lainnya secara terbuka mendapat hukuman dari pemerintah 

karena kasus korupsi. Dan pada 2013, seorang pengusaha terkemuka yang 

memiliki hubungan dekat dengan kepemimpinan IRGC juga ditangkap di Turki 

atas tuduhan korupsi.90 

Presiden Iran saat ini, Hassan Rouhani, menentang keterlibatan ekonomi 

yang lebih besar dari IRGC dengan cara membatalkan beberapa kontrak 

pemerintah dengan IRGC dan perusahaan terkait dalam menanggapi tuduhan 

korupsi. Pada tahun 2013, Khamenei mengutarakan opininya kepada pemimpin 

IRGC tentang ketidaksenangannya atas keterlibatan IRGC di dalam ekonomi dan 

politik Iran.91 

Keterlibatan IRGC dalam sektor ekonomi swasta Iran akhirnya dapat 

membuatnya rentan terhadap sanksi ekonomi internasional. Badan-badan intelijen 

Barat mulai semakin menyadari akan kekangan ekonomi IRGC, dan mereka telah 

berusaha menggunakan hal tersebut untuk keuntungan mereka saat merancang 

sanksi. Aparat IRGC yang terlibat dalam pasar gelap mungkin diuntungkan dari 

adanya sanksi tersebut, karena mendorong arus kegiatan ekonomi ke dalam 

domain mereka. Tetapi perlu diingat bahwa aparat IRGC yang terlibat di pasar 

gelap ini adalah pejabat tingkat rendah atau menengah yang memiliki sedikit 

pengaruh politik. Sedangkan para pemimpin IRGC tingkat tinggi yang memiliki 

                                                            
90The Economist. 2014. Goon Squad: Will the Conservative camp sink a nuclear deal?. Diakses di 
https://www.economist.com/sites/default/files/20141101_iran.pdf 
91Ganji, Akbar.Loc. Cit. 
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kepentingan ekonomi di perusahaan-perusahaan besar justru terkena dampak 

negatif dari sanksi tersebut.92 

 
4.3. Dinamika Rivalitas IRGC dan Amerika Serikat 

Persaingan antara Iran melalui IRGC dan Amerika Serikat sebenarnya 

sudah muncul sejak pergantian pemerintahan antara Rezim Syah Reza Pahlavi 

yang menjadi kawan dekat AS dan Israel menjadi rezim revolusi di bawah 

kepemimpinan Supreme Leader Iran, Ayatullah Ali Khomeini tahun 1979. Sejak 

saat itu AS dan Iran terlibat di dalam perang-perang yang terjadi di kawasan 

Timur Tengah melalui proksinya masing-masing. AS juga selalu berupaya 

memberikan sejumlah sanksi dari tahun ke tahun kepada Iran dan IRGC dengan 

tujuan untuk menghentikan dominasi Iran yang mengancam stabilitas keamanan 

dan kepentingan nasional AS di kawasan Teluk.  

Pada tahun 2006, IRGC dikenakan sejumlah program sanksi AS yang 

dikelola oleh US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets 

Control(OFAC) karena keterlibatan IRGC dalam pengadaan peralatan canggih 

yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan rudal balistik Iran yang 

berpotensi membawa hulu ledak nuklir. Di saat yang sama, OFAC juga 

memberikan sanksi terhadap IRGC-QF melalui Executive Order 13224 

dikarenakan aktivitas bantuan terhadap milisi-milisi di Timur Tengah dengan 

menyediakan dukungan materi kepada Taliban, Hizbullah, Hamas, Palestinian 

                                                            
92The Economist. Loc. Cit. 
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Islamic Jihad, dan Popular Front for the Liberation of Palestine-General 

Command (PFLP-GC).93 

OFAC juga mengambil langkah tambahan untuk memberi sanksi kepada 

IRGC di bawah Executive Order 13553 karena kasus pelanggaran hak asasi 

manusia yang cukup serius yang terjadi di Iran sejak pemilihan umum pada Juni 

2009. Melalui E.O. tersebut, seluruh properti yang dimiliki IRGC di Amerika 

Serikat atau dalam pengelolaan warga AS yang berafiliasi dengan IRGC 

dimanapun ia berada akan diblokir secara keseluruhan. Serta IRGC beserta 

seluruh anggotanya dilarang melakukan perjalanan (travel-banned) ke seluruh 

wilayah AS.94 

Segera setelah itu, Presiden Obama juga mengeluarkan Executive Order 

13606 yang menargetkan orang-orang yang mengoperasikan, memberi 

pengarahan dalam pengoperasian, memfasilitasi teknologi informasi dan 

komunikasi, pemantauan, pelacakan komputer atau jaringan yang dapat 

membantu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, oleh atau atas nama 

Pemerintah Suriah atau Pemerintah Iran. Kongres AS memberikan sanksi kepada 

IRGC karena menekan informasi online dan perannya dalam mengidentifikasi 

ataupun menangkap para demonstran yang terlibat dalam kerusuhan pasca pemilu 

                                                            
93US Department of the Treasury. 2007. Fact Sheet: Designation of Iranian Entities and 
Individuals for Proliferation Activities and Support for Terrorism. Press Center. Diakses di: 
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp644.aspx 
94US Department of the Treasury. 2011. Treasury Sanctions Iranian Security Forces for Human 
Rights Abuses. Diakses di: https://www.treasury.gov/press-center/press-
releases/Pages/tg1204.aspx 
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di tahun 2009. Ketentuan hukum dan sanksi yang dikenakan kepada IRGC 

melalui E.O. 13606kurang lebih sama dengan E.O.13553.95 

Pada tanggal 1 Juli 2010, Kongres AS juga memberlakukan 

Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 

(CISADA)pada Section 104(c)yang mengancam akan memutus akses lembaga 

keuangan asing ke sistem keuangan AS jika terbukti memfasilitasi suatu transaksi 

dan penyediaan layanan keuangan kepada IRGC beserta afiliasinya. Dengan 

demikian, akses IRGC terhadap sistem keuangan global terputus secara efektif, 

karena berbagai bank asing menarik diri dari keterlibatan dalam transaksi yang 

melibatkan IRGC dan afiliasinya.96 

Lalu pada tahun 2012, Kongres AS juga memberlakukan Iran Threat 

Reduction Act (TRA) yang memberlakukan sanksi sekunder bagi IRGC. Misalnya 

pada Section 302(a), disebutkan bahwa adanya pemberian sanksi pada warga non-

AS yang secara materiil terbukti membantu, mensponsori, atau pemberian 

dukungan finansial, material, teknologi, atau barang dan jasa, terhadap IRGC dan 

para pejabat di dalamnya dan seluruh afiliasinya. Melalui ketentuan tersebut, 

warga non-AS yang terlibat dalam transaksi dengan IRGC atau afiliasinya akan 

diblokir dan dikenakan sanksi berat dari Pemerintah Amerika Serikat.97 

                                                            
95Federation of American Scientist. 2012. Executive Order 13606: Blocking the Property and 
Suspending Entry Into the United States of Certain Persons With Respect to Grave Human Rights 
Abuses by the Governments of Iran and Syria via Information Technology. Diakses di: 
https://fas.org/irp/offdocs/eo/eo-13606.htm 
96US House of Representative. 2014. Comprehensive Iran Sanction, Accountability, and 
Divestment Act of 2010. Public Law 111–195. Diakses di: https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Documents/hr2194.pdf 
97US Government Information. 2012. One Hundred Twelfth Congress 
of the United States of America. Diakses di: https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Documents/hr_1905_pl_112_158.pdf 
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Hubungan perdagangan antara Iran dan AS juga memiliki regulasi yang 

spesifik mengenai larangan perdagangan berdasarkan Iran’s Transaction 

Regulation (ITR). Di dalam regulasi tersebut, adanya larangan impor minyak dari 

Iran ke AS, namun diperbolehkan bagi Iran untuk melakukan perdagangan 

minyak dengan negara lain. Di dalam ITR juga disebutkan mengenai larangan 

barang-barang terlarang di Iran, dan melarang aktivitas apa pun oleh pihak AS 

dalam menengahi transaksi komersial yang melibatkan Iran.98 

 Namun tiga tahun berikutnya, AS dan Iran sempat tergabung dalam 

perjanjian multinasional bernama JCPOA (The Joint Comprehensive Plan of 

Action) yang ditandatangani pada tahun 2015. Dalam perjannjian tersebut terdiri 

dari Iran dan P5+1 yakni Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Perancis, dan 

Jerman. JCPOA memuat batasan (walau tidak seketat dalam Resolusi 1929) 

tentang impor atau ekspor senjata konvensional Iran hingga lima tahun ke depan, 

juga tentang pengembangan dan pengujian rudal balistik yang mampu 

menghasilkan senjata nuklir hingga delapan tahun tahun ke depan.99 

 Namun pada Mei 2018, Presiden Trump menyatakan bahwa AS mundur 

dari kesepakatan nuklir Iran, karena Trump melihat JCPOA terlalu 

menguntungkan Iran. JCPOA membatasi pengayaan uranium Iran dengan imbalan 

Iran bebas mengekspor minyaknya ke seluruh dunia. Dengan begitu, di mata 

Trump, Iran lebih leluasa menjalankan politik sektarian, agresif, dan ekspansif di 

kawasan Timur Tengah. Kini, Iran mengontrol empat ibu kota negara Arab: Irak, 

Suriah, Libanon, dan Yaman. Trump memandang hal ini menantang hegemoni 

                                                            
98The Economist. Op. Cit.Hlm 15-16 
99 CRS Report. 2019. Iran’s Foreign and Defense Policies. Washington: Congressional Research 
Service. Hlm 16-17. 
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Amerika di Timur Tengah. Ia menyatakan mundur dari kesepakatan kecuali 

dimasukkan persyaratan baru, yaitu Iran harus menghentikan program peluru 

kendali balistik, memberikan akses tak terbatas kepada Badan Energi Atom 

Internasional (IAEA) untuk menginspeksi seluruh area militer Iran, dan 

pembatasan permanen program nuklir Iran.100 

 Berkaitan dengan IRGC, entitas militer ini memainkan peran di dalam 

pertahanan Iran baik internal maupun eksternal, dalam mendukung pergerakan 

pro-Iran di kawasan Timur Tengah, serta mengontrol perekonomian Iran sebanyak 

20%. Lalu pada tahun 2017, Sayap luar negeri dari IRGC yang bernama Qods 

Force telah dijatuhi sanksi oleh AS dalam dugaan pengembangbiakan nuklir, 

dukungan terhadap terorisme, dan pelanggaran hak asasi manusia.101 

Hingga kemudian di tahun 2019 saat pelabelan IRGC sebagai FTO oleh 

AS secara resmi melalui Section 219 of the Immigration and Nationality Act 

(INA), IRGC dan sub-divisinya dijatuhi sanksi oleh AS, terutama perusahaan yang 

dimiliki atau dikendalikan oleh IRGC, seperti perusahaan besar bernama Khatam 

Al-Anbia. 

Dengan adanya penetapan sebagai FTO, Pemerintah AS tersebut 

memberikan kewenangan bagi US Secretary of State untuk memberikan implikasi 

sanksi yang berbeda-beda. Secara khusus, lembaga keuangan AS diharuskan 

untuk memblokir semua transaksi yang melibatkan aset IRGC dalam 

kepemilikannya atau yang berada di bawah kendali IRGC. Selain itu, perwakilan 

                                                            
100Ibid., Hlm 19. 
101CRS Report. 2019. Iran Sanctions. Washington: Congressional Research Service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

atau anggota IRGC dilarang memasukiwilayah Amerika Serikat dan dapat diusir 

dari AS. 

Selanjutnya IRGC juga dikenakan sanksi khusus yang diberlakukan bagi 

semua pihak yang terlibat melalui 18 U.S. Code § 2339B: Providing material 

support or resources to designated foreign terrorist organizations. Siapapun 

individu atau entitas dilarang untuk memberikan dukungan material atau 

sumberdaya apapun kepada IRGC, yang mencakup bantuan mata uang atau 

instrumen moneter, layanan keuangan, penginapan, pelatihan, saran atau bantuan 

ahli, rumah persembunyian, dokumentasi atau identifikasi palsu, peralatan 

komunikasi, fasilitas, senjata, zat mematikan, bahan peledak, personel, dan 

transportasi. Bagi pihak-pihak yang melanggar dan tetap memberikan bantuan 

kepada IRGC, akan dikenai hukuman perdata dan pidana, termasuk penjara 

hingga maksimal 20 tahun atau bahkan seumur hidup.102 

Secaraspesifik beberapa poin yang terdapat dalam kebijakan penjatuhan 

sanksi terhadap IRGC bisa dilihat dalam beberapa poin dibawah ini: 

 Dalam Executive Order 13382 terkait isu HAM dalam E.O. 13553, IRGC 

dan unit-unit  di luar negeri yang berafiliasi dengan IRGC, termasuk 

perusahaan, partner dan pihak yang bekerjasama dengan organisasi 

tersebut akan dijatuhkan sanksi karena dianggap mendukung tindakan 

terorisme. 

                                                            
102 Cullis, Tyler. 2017. IRGC Sanctions: A (Brief) History. Sanction Law. Diakses di: 
https://sanctionlaw.com/irgc-sanctions-brief-history/#.XTcmqOgzbDe 
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 Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012 (IFCA) akan 

menyusun mekanisme untuk memblokade segala jenis transaksi dengan 

perusahaan yang berafiliasi dengan IRGC. 

 Semua pihak yang memberikan dukungan materil dengan mendanai atau 

bantuan teknologi juga termasuk sebagai pihak yang akan mendapatkan 

sanksi karena dianggap mendukung tindakan terorisme. 

 Perusahaan kontraktor AS yang terlibat transaksi dengan IRGC untuk 

segera memutus kontrak dan tidak melanjutkan transaksi dengan IRGC di 

masa mendatang. 

 Adanya persetujuan Presiden untuk mengelompokkan pihak yang terlibat 

sebagai pihak resmi, agen atau kelompok yang berafiliasi dengan IRGC 

untuk menentukan pemberian sanksi. 

 Bank – bank yang melakukan transaksi dengan IRGC atau kelompok yang 

berafiliasi dengannya dalam bentuk pendanaan, bantuan barang dan teknis 

juga akan dikenakan sanksi pencabutan izin beroperasi dan untuk 

perusahaan asing akan dicabut hak izin berbisnis di AS. 

 Bank – bank yang terlibat transaksi dan kerjasama dengan Iran Central 

Bank juga akan menerima sanksi dikarenakan secara tidak langsung ikut 

mendanai IRGC.103 

                                                            
103CRS Report, Iran’s Sanction. Loc. Cit., Hlm 34. 
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BAB V 

Penetapan Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) 

Sebagai Foreign Terrorist Organization (FTO) oleh 

Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2019 

 

Setelah mendapatkan gambaran secara menyeluruh pada bab IV mengenai 

apa itu IRGC, bagaimana peran dan perkembangannya, serta pandangan Amerika 

Serikat terhadap eksistensi militer tersebut, maka pada bab ini akan dibahas 

tentangproses penetapan IRGC sebagai organisasi teroris FTO oleh Pemerintah 

Amerika Serikat pada tahun 2019 sebagai bentuk sekuritisasi isu terhadap 

keamanan nasional AS. 

5.1. Speech Act 

 Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II, pengertian speech act 

merupakan upaya linguistik yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi dalam 

mengartikulasikan isu ancaman keamanan terhadap suatu obyek acuan yang harus 

diselamatkan keberadaannya. Dalam penelitian ini, speech act yang dilakukan 

oleh Pemerintah AS terkait IRGC sebagai entitas militer Iran telah mengalami 

transformasidari isu non-politicized menjadi isu politicized yang sudah memasuki 

ranah kebijakan publik yang secara signifikan membutuhkan respon pemerintah 

dalam membuat kebijakan ataupun mengalokasikan sumberdaya. 

5.1.1. Politicized 

 Pada bagian kali ini, penulis ingin memberikan gambaran mengenai posisi 

awal IRGC sebagai entitas militer Iran yang merupakan isu publik, kemudian 
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setelah diartikulasikan hingga menjadi isu keamanan yang harus disekuritisasi. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dinamakan politisasi isu 

yakni ketika sebuah isu dilihat sebagai masalah yang menjadi bagian dari 

kebijakan publik, lantas mengharuskan pemerintah agar dapat mengalokasikan 

sebuah kebijakan dan sumberdaya, atau bisa menjadi beberapa bentuk lain dari 

penguasaan komunal. 

 Pada variabel ini, setidaknya ada dua hal yang menjadi indikator, pertama 

adanya isu terorisme terkait IRGC, khususnya sebelum jangka waktu penelitian 

ini dimulai. Setelah itu beranjak pada indikator kedua yang membahas alokasi 

dana berupa anggaran pemerintah terkait isu terorisme. 

Menurut laporan resmi AS yang berjudul “OutlawRegime:A Chronicle of 

Iran’sDestructive Activities” yang dirilis pada September 2018 mengatakan 

bahwa IRGC memiliki kekuatan misil balistik terbesar di Timur Tengah,  dengan 

lebih dari sepuluh sistem penyimpanan serta fasilitas pengembangannya. IRGC 

juga memiliki memiliki fasilitas penyimpanan ratusan misil yang akan 

mengancam negara-negara di kawasan tersebut.  Di dalam laporan tersebut juga 

disebutkan bahwa misil yang dikembangkan oleh IRGC memiliki jangkauan 

mencapai jarak 2000 KM dari perbatasan Iran.104 

Selanjutnya berdasarkan laporan yang ditulis oleh US Director of National 

Intelligence, Daniel R Coates melalui Worldwide Threat Assessment of the US 

Intelligence Community, Ia menyebutkan bahwaIran memiliki, mengembangkan, 

dan mengekspor rudal balistik jelajah jarak pendek yang dapat digunakan oleh 

                                                            
104US Embassy and Consulate. 2018. Outlaw Regime: A Chronicle of Iran’s Destructive Activities. 
Diakses di https://it.usembassy.gov/outlaw-regime-a-chronicle-of-irans-destructive-activities/ 
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pasukan Iran dan sekutunya di regional untuk melindungi mereka dan untuk 

meningkatkan kemampuan Iran dalam proyeksi kekuatan. Komunitas intelijen AS 

telah mengatakan dalam beberapa tahun terakhir bahwa Iran terus 

mengembangkan dan meningkatkan berbagai kemampuan militer baru untuk 

menargetkan aset militer AS dan sekutu di wilayah tersebut, termasuk pesawat 

tanpa awak bersenjata atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle), rudal balistik, 

ranjau laut canggih, kapal peledak tak berawak, kapal selam, dan torpedo tingkat 

lanjut, serta rudal jelajah anti-ship dan serangan darat.105Program misil Iran yang 

dijalankan melalui IRGC Aerospace Force di bawah komando Al-Ghadir, yang 

juga telah dijatuhi sanksi melaluiExecutive Order nomor 13382.106 

Kemudian melalui press release yang diterbitkan oleh US Department of 

State di bulan April 2019, juga dijabarkan mengenai urgensi penetapan IRGC 

sebagai FTO serta berbagai aktivitasnya yang dinilai mengancam keamanan 

nasional AS. Diantaranya kematian 603 anggota US Service di Irak sejak 2003 

yang menyumbang 17% dari total kematian personel AS dari rentan tahun 2003 

hingga 2011 yang terbunuh oleh proksi IRGC di Irak.107 

Perspektif AS terhadap seberapa berbahayanya IRGC bagi keamanan AS 

berusaha dikonstruksikan oleh ASyang tertuang di dalam press release tersebut, 

dengan anggapan IRGC melalui dukungan penuh dari pemerintah Iran telah 

terlibat dalam aktivitas teroris sejak didirikan 40 tahun yang lalu. Peran IRGC 

                                                            
105CSIAC. 2019. Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community. Cyber Security 
& Information - Systems Information Analysis Center. Diakses di 
https://www.csiac.org/reference-doc/worldwide-threat-assessment-of-the-us-intelligence-
community/ 
106CRS Report, Iran’s Sanction. Op. Cit. 
107US Department of State. 2019. Designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps - The 
Fact Sheet.Diakses di: https://www.state.gov/designation-of-the-islamic-revolutionary-guard-
corps/ 
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dalam mengarahkan dan melaksanakan kampanye terorisme global didominasi 

oleh peran Qods Force sebagai sayap luar negeri dari IRGC. Disebutkan bahwa 

dalam beberapa tahun terakhir, perencanaan teror IRGC-QF telah terungkap dan 

cukup mengganggu di banyak negara seperti Jerman, Bosnia, Bulgaria, Kenya, 

Bahrain, dan Turki.108 

Di tahun 2011, Pasukan IRGC-QF juga pernah merencanakan serangan 

teroris terhadap Duta Besar Saudi untuk AS di wilayah Amerika, tapi rencana 

tersebut berhasil digagalkan. Pernah juga di tahun 2012 pasukan IRGC-QF 

tertangkap di Turki karena merencanakan serangan dan pengeboman di Kenya. 

Lalu di bulan Januari 2018, pemerintah Jerman juga sempat mengungkap sepuluh 

orang mata-mata IRGC yang terlibat ke dalam komplotan teroris di Jerman dan 

memberikan hukuman terhadap salah seorang mata-mata IRGC karena 

mengawasi kelompok Jerman-Israel. Kemudian pada bulan September 2018, 

pengadilan federal AS juga menetapkan Iran dan IRGC bertanggungjawab atas 

peristiwa pengeboman Menara Khobar 1996 yang menewaskan 19 orang 

kewarganegaraan AS.109 

Hubungan baik antara IRGC dan proksi-proksinya di kawasan juga turut 

disoroti oleh AS dan dianggap sebagai sebuah ancaman bagi keamanan dan 

kepentingan nasional AS. Hubungan baik tersebut diimplementasikan dengan 

bentuk dukungan finansial dan mateial lainnya yang berupa pelatihan, transfer 

teknologi, suplai senjata konvensional yang canggih, pemberian panduan dan 

arahan termasuk kepada Hizbullah, kelompok teroris Palestina seperti HAMAS 

                                                            
108Ibid. 
109Ibid. 
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dan Palestinian Islamic Jihad, Kata’ib Hizballah di Irak, al-Ashtar Brigades di 

Bahrain, serta berbagai kelompok teroris lain di Suriah dan sekitaran wilayah 

Teluk.110 

Bagi AS, peran dan keterlibatan IRGC selain dengan dukungan terhadap 

proksi-proksinya dan berbagai kelompok teroris di luar negeri, namun juga 

menampung teroris di wilayah perbatasan Iran sehingga memudahkan kegiatan 

mereka. Salah satunya dengan memberikan izin terhadap operasi Al-Qaeda untuk 

mengoperasikan fasilitas jalur utama pipa minyak yang melewati wilayah Iran 

sejak 2009, sehingga mereka dapat turut mendistribusikan uang dan pejuang ke 

wilayah Asia Selatan dan Suriah. Pada tahun 2016, Departemen Keuangan AS 

mengidentifikasi dan memberikan sanksi terhadap tiga anggota senior Al-Qaeda 

yang sempat menetap di Iran yang mendapat izin dari otoritas Iran. Serta termasuk 

juga beberapa orang yang terlibat dalam peristiwa pembajakan 9/11 untuk transit 

di wilayah Iran dalam perjalanannya ke Afganistan untuk menjalani pelatihan dan 

perencanaan operasional.111 

 Selanjutnya salah satu indikator dari isu yang berada dalam kategori 

politicized ini adalah adanya anggaran dana yang berkaitan dengan isu terorisme. 

Pemerintah Amerika Serikat sendiri sebagaisecuritizing actor telah menjadikan 

counter-terrorism sebagai pilar utama di dalam keamanan nasional AS, terutama 

sejak peristiwa 9/11 pada tahun 2001 silam. Berdasarkan data finansial dan 

anggaran yang dihimpun oleh Stimson Center Study, terhitung sejak 2002 hingga 

                                                            
110Ibid. 
111Strobel, Warren. 2018. Study questions Iran-al Qaeda ties, despite U.S. allegations. Diakses di: 
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-alqaeda/study-questions-iran-al-qaeda-ties-despite-u-
s-allegations-idUSKCN1LN2LE 
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mengalami perubahan dari tahun ke tahun namun tidak ada perubahan secara 

drastis. Biasanya naik-turunnya jumlah anggaran tersebut dipengaruhi oleh 

program-program dari State Department’s Peacekeeping Operation dan 

pembiayaan militer asing melalui Departemen Luar Negeri di bawah naungan 

NADR (Non-Proliferation, Anti-Terrorism, Demining, and Related Program).115 

Dari adanya jumlah anggaran terhadap isu terorisme tersebut, dapat 

dikatakan bahwa AS memiliki keseriusan dalam melakukan counter-terrorism di 

berbagai kebijakan, termasuk dalam menanggapi entitas-entitas yang telah masuk 

ke dalam daftar panjang FTO. Terlebih pada pemerintahan Trump ini, pendanaan 

terhadap Departemen Pertahanan AS dalam menangani counter-terrorism telah 

terjadi peningkatan sebesar $ 2 milliar.116 

 

5.1.2. Securitizing Move 

Setelah mendapatkan gambaran terkait posisi IRGC sebagai entitas militer 

Iran serta dinamika hubungan dengan AS, langkah selanjutnya pada bagian ini 

adalah membuktikan adanya pergerakan isu terorisme oleh IRGC yang 

sebelumnya berada pada spektrum politisasi kemudian bergerak menuju 

sekuritisasi melalui serangkaian upaya yang dilakukan oleh aktor tertentu dalam 

mengartikulasi isu keamanan yang dikenal dengan istilah securitizing move. 

Proses pergerakan isu ini dapat dibuktikan dengan melihat indikator yakni adanya 

securitizing actor yang mengartikulasi masalah terorisme yang dilakukan melalui 

peran IRGC sebagai referent object. Langkah pertama untuk dapat membuktikan 

                                                            
115Ibid. Hlm 2 
116Ibid. 
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proses ini adalah dengan mengidentifikasi securitizing actor pada kasus yang 

penulis angkat.    

5.1.2.1. Securitizing Actor 

Telah dijelaskan sebelumnya pada bab II bahwa securitizing 

actormerupakan aktor yang mendeklarasikan sesuatu sebagai ancaman 

nyata (existential threat) bagi obyek acuan (referent objects) yang harus 

diselamatkan keberadaannya. Kemudian peran ini dapat diartikan sebagai 

seseorang, atau sebuah kelompok. Biasanya, pihak-pihak yang tergolong 

sebagai securitizing actor adalah para pembuat kebijakan, pemimpin 

politik, birokrasi, pemerintah, kelompok lobi dankelompok penekan. 

Untuk penelitian kali ini, peran securitizing actor diperankan oleh aktor 

negara yakni Pemerintah Amerika Serikat. 

Pada April 2019, Pihak Gedung Putih AS menerbitkan press 

release mengenai statement Presiden Trumpterkait penetapan IRGC 

sebagai FTO, yakni sebagai berikut:  

“Today, I am formally announcing my Administration’s plan to 
designate Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), 
including its Qods Force, as a Foreign Terrorist Organization 
(FTO) under Section 219 of the Immigration and Nationality Act.  
This unprecedented step, led by the Department of State, 
recognizes the reality that Iran is not only a State Sponsor of 
Terrorism, but that the IRGC actively participates in, finances, and 
promotes terrorism as a tool of statecraft.  The IRGC is the Iranian 
government’s primary means of directing and implementing its 
global terrorist campaign”.117 

                                                            
117The White House. 2019. Statement from the President on the Designation of the Islamic 
Revolutionary Guard Corps as a Foreign Terrorist Organization. Diakses di 
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Tidak sampai di situ saja, Trump mengatakan bahwa siapapun 

yang melakukan bisnis dengan amerika maka akan dicap sebagai 

pendukung grup teroris.118 

5.1.2.2. Existential Threat 

 Setelah mengetahui peran Pemerintah AS sebagai securitizing 

actor, tahap selanjutnya adalah melihat isu yang diartikulasikan sebagai 

ancaman, yakni isu keamanan terkait adanya eksistensi dan aktivitas dari 

IRGC sebagai entitas militer Iran. 

 Penulis telah menjelaskan sebelumnya mengenai apa itu IRGC dan 

aktivitasnya serta kaitannya dengan kepentingan AS di kawasan dan 

global. IRGC didirikan sebagai institusi militer Iran yang independen 

untuk menjamin cita-cita revolusi. Keberadaan IRGC memiliki status 

khusus di dalam birokrasi, karena berdiri secara terpisah dari pasukan 

militer biasa / artesh. Berdasarkan Konstitusi Iran, Supreme Leader 

memiliki hak untuk melakukan pengangkatan, pemberhentian, dan 

menerima pengunduran diri dari komandan IRGC. 

Dalam perkembangannya, jangkauan IRGC semakin meluas ke 

dalam ranah ekonomi, politik, dan sosial masyarakat, yang mana telah jauh 

melampaui mandat aslinya yang sebenarnya tergolong sederhana. Untuk 

memahami tingkat perbedaan ini perlu adanya perbandingan dari piagam 

                                                                                                                                                                   
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-
revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/ 
118Ibid 
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formal serta dari visi awal IRGC yang digariskan oleh Ayatollah 

Khomeini.  

Sejauh ini IRGC semakin berkembang menjadi kekuatan politik 

yang kuat di Iran, dengan cara menggunakan kekuatan intelijennya yang 

masif untuk mendapatkan kendali atas internet, sistem telekomunikasi, dan 

sektor-sektor perekonomian. Sehingga IRGC dapat disebut sebagai entitas 

atau organisasi militer terkuat dalam politik Iran yang memiliki 

kepentingan khusus. 

Dalam hal ini, AS berusaha memposisikan IRGC sebagai ancaman 

terhadap keamanan nasional karena dianggap terlibat dan mendukung 

kegiatan terorisme global. Di tahun 2017, AS telah menjatuhkan sanksi 

kepada IRGC-QF dengan dugaan keterlibatan dan dukungan kepada 

militer dan paramiliter Hizbullah berupa bimbingan, pendanaan, suplai 

senjata, peran intelijen, dan dukungan logistik.119 

5.1.2.3. Referent Object 

Setelah mengetahui penjelasan masalah dan isu terorisme yang 

diangkat oleh Pemerintah AS terhadap eksistensi dan pergerakan IRGC 

sebagai existential threat, pada bagian kali ini penulis akan membahas 

mengenai objek apa yang ingin dimaksudkan oleh Pemerintah AS untuk 

diselamatkan keberadaannya atau yang disebut sebagai referent object. 

Dalam penelitian ini, penulis menemukan dua referent object yang 

                                                            
119US Department of The Treasury. 2019. Fact Sheet: Designation of Iranian Entities and 
Individuals for Proliferation Activities and Support for Terrorism. Diakses di: 
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/hp644.aspx 
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berusaha diartukulasikan oleh Pemerintah AS, yakni mengenai keamanan 

nasional dan kepentingan ekonomi AS. 

Dinamika hubungan antara AS dan Iran tak terlepas dari faktor 

geopolitik dan kepentingan AS di kawasan Timur Tengah. Adanya proxy-

war antar kedua negara tersebut terus berlanjut mulai saat era Perang 

Dingin hingga saat ini, mengingat kedekatan Iran dengan Rusia. Salah satu 

upaya yang dilakukan Iran sejak 1979 adalah menyebarkan paham-paham 

revolusi Islam kepada negara-negara di kawasan, yang dalam hal ini 

diperankan oleh IRGC, mengalami persaingan dengan kepentingan AS 

sebagai aktor dominan yang berada di luar kawasan. Terlebih dari 

pergerakan Iran melalui IRGC Qods Force yang terlibat di dalam poros 

lawan AS seperti kubu Bassar Al-As’ad (Suriah), Hizbullah (Lebanon), 

dan HAMAS (Palestina). Berbagai proxy Iran di negara-negara tersebut 

memiliki progresivitas yang signifikan, karena selain menjadi concern 

tersendiri bagi AS dan menganggu kepentingan politiknya di Timur 

Tengah, termasuk juga ancaman terhadap kebijakan luar negeri ASuntuk 

memastikan Israel dalam kondisi aman di dalam stabilias kawasan.120 

Selain itu, objek yang menjadi referent object bagi AS berupa 

kepentingan ekonomi, berkaitan erat dengan jalur penghubung suplai 

minyak dan gas dari sekutu AS di Timur Tengah melalui Selat Hormuz 

yang secara geografis sangat strategis. Sejauh ini peran IRGC dalam 

mengawasi dan mengontrol arus suplai minyak di Selat Hormuz cukup 

                                                            
120Shapiro, Jacob L. 2018. The Ideologue's Case Against Iran. Geopolitical Futures. Diakses di: 
https://geopoliticalfutures.com/ideologues-case-iran/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



77 
 

signifikan, hal tersebut tentu menjadi ancaman tersendiri bagi AS. 

Kemudian di satu sisi, pasca pemberian sanksi ekonomi kepada Iran dalam 

ekspor minyak pada tahun 2017, menyebabkan Iran untuk memasok 

minyak bagi para pembeli yang bertransaksi melalui jalur pasar gelap, 

dimana sebagian besar pendapatan dari penjualan tersebut digunakan 

untuk mendanai proxy yang pro terhadap Iran.121 

 

5.2. Acceptance by the Audience 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya pada Bab II, sekuritisasi dapat 

dikatakan berhasil apabila dapat diterima oleh audiens (acceptance by the 

audiens). Tujuan yang dimaksud pada bagian ini adalah ingin membuktikan 

bahwa pihak audiens dapat teryakini oleh speech act yang dilakukan oleh 

Pemerintah Amerika Serikat sebagai securitizingactor. Lebih spesifik lagi, pihak 

audiens teryakini oleh adanya existentialthreat yang mengancam keberlangsungan 

hidup referentobject. Kemudian audiens tersebut telah dibagi menjadi empat 

yakni civil society support, epistemic community support, politicians support, dan 

military support. Sehingga, pembahasan pada bab ini dibagi menjadi empat sesuai 

dengan variabel dari konsep ini. Berikut masing-masing pemaparannya: 

 

 

                                                            
121Batmanghelidj, Esfandyar. 2018. Tougher U.S. Sanctions Will Enrich Iran’s Revolutionary 
Guards. Foreign Policy. Diakses dari: https://foreignpolicy.com/2018/10/04/irans-revolutionary-
guard-corps-wont-suffer-from-stronger-u-s-sanctions-theyll-benefit-irgc-trump-sanctions/ 
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5.2.1. Civil Society Support 

Pada bagian kali ini, penulis ingin memaparkan bukti-bukti penerimaan 

audiens dari civil society. Seperti yang telah di sampaikan pada Bab II, indikator 

dari variabel ini terdiri atas dua hal. Pertama, Civil society teryakini akan adanya 

existential threat dan referent object. Kedua, Civil society mendukung 

kemungkinan dilakukan upaya lanjutan oleh securitizing actor. Untuk mengukur 

indikator yang pertama dengan cara mencari polling terkait perhatian civil society 

terhadap existential threat dan referent object yang diartikulasikan oleh 

Pemerintah AS. 

Penetapan organisasi militer IRGC sebagai teroris memang cukup menyita 

perhatian publik di Amerika Serikat. Apabila isu-isu penetapan teroris 

sebelumnya ditujukan murni kepada kelompok-kelompok kekerasan, kali ini 

justru IRGC yang merupakan organisasi dibawah naungan negara langsungyang 

ditetapkan oleh Pemerintah AS sebagai organisasi teroris. Penetapan tersebut 

tentunya menimbulkan polemik dari domestik AS sendiri, masyarakat merespon 

isu tersebut dengan berbeda-beda, beberapa menunjukkan sikap dukungan dan 

lainnya menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh AS adalah tindakan yang 

ceroboh, mengingat hubungan AS dan Iran dalam beberapa tahun terakhir bisa 

dikatakan cukup buruk akibat isu nuklir yang sempat memanas bagi kedua negara. 

IRGC bisa dikatakan sebagai organisasi militer yang sangat dekat dengan 

pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei.122 

                                                            
122Litwak, Robert. 2014. Iran’s Nuclear Chess: Calculating America’s Moves. Washington: 
Wilson Center. Hlm 53 
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Di sisi lain, muncul fakta menarik, yakni adanya protes terhadap eksistensi 

IRGC dari kalangan domestik Iran sendiri, pada tahun 2018 masyarakat Iran 

melakukan demonstrasi di Teheran yang kemudian menjalar hingga ke 20 kota di 

Iran.  Demonstrasi tersebut merupakan aksi protes terhadap pemerintahan 

Ayatollah Khamenei dan menuntut pembubaran IRGC. Aksi tersebut berakhir 

dengan ricuh dan terjadi tindak kekearasan oleh keamanan Iran yang banyak 

dituding didalangi oleh IRGC.123 

Sementara media terbesar AS, BBC, dalam beritanya “Revolutionary 

Guard Corps: US labels Iran force as terrorists” menyatakan bahwa IRGC 

adalah ancaman bagi hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat Iran. Senada 

dengan ucapan Mike Pompeo yang menyatakan bahwa “It’s time to take ”.124 

Salah satu bagian daricivil society yang mendukung penetapan IRGC 

sebagai FTO adalah perusahaan multinasional yang berasal dari AS. Di tahun 

2018, sejumlah Multinational Corporation/Company (MNC) asal AS yang 

berencana untuk keluar dari Iran atau berhenti melakukan transaksi bisnis dengan 

Iran terus bertambah setiap minggunya sejak penetapan sanksi oleh AS kepada 

Iran. Diantaranya perusahaan Boeing, Total, dan General Electric.125 

 Bukti kuat diatas memperjelas rasa insecurityyang landasan utama 

dikeluarkannya sekuritisasi oleh pihak pemerintah AS. Pemberhentian kerjasama 

                                                            
123Tagvaee, Babak. 2018. Iran May Be Facing Full Political Takeover by Revolutionary Guard 
Corps. The GlobePost. Diakses di  https://theglobepost.com/2018/06/26/iran-protest-
revolutionary-guard-corps/ 
124BBC News. 2019.“Revolutionary Guard Corps: US labels Iran force as terrorists”. Diakses di 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47857140 
125Wald, Ellen R. 2018. 8 Major Companies Still In Iran As U.S. Sanctions Inch Closer. The 
Forbes. Diakses di: https://www.forbes.com/sites/ellenrwald/2018/06/07/8-major-companies-still-
in-iran-as-us-sanctions-inch-closer/#2106b9261385 
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dengan perusahaan yang berafiliasi dengan IRGC tidak hanya terjadi Iran, tetapi 

kepada seluruh negara yang memiliki cabang perusahaan-perusahaan tersebut 

didalamnya. Salah satunya adalah Iraq, perusahaan yang harus menghentikan 

kegiatan bisnisnya adalah Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.  

Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi yang bertugas memegang kontrak 

reparasi di Iran bersama dengan perusahaan-perusahaan AS seperti TAAM Corp, 

John Dree dan Falcon Iraq Construction.   

 Sektor kedua yang terkena imbas dari penjatuhan larangan adalah di 

bidang perminyakan. NIOC (National Iran Oil Company)yang merupakan 

perusahaan minyak terbesar di Iran dituding bekerjasamadengan IRGC. Hal 

tersebut didasarkan pada pernyataan pemerintah AS melalui Executive Order 

13599 yang menyatakan penunjukan mantan komandan IRGC Rastem Qasami 

sebagai direktur dari NIOC.  Lalu hal tersebut direspon oleh IOP yang merupakan 

organisasi yang menaungi perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang 

perminyakan dengan mengeluarkan wacana untuk mengeluarkan NIOC dari 

keanggotaan IOP(Iranian Oil Participants Ltd.).  IOP yang didirikan oleh BP 

(British Petroleum) mengeluarkan wacana untuk mengeluarkan NIOC dan 

melarang anggota-anggotanya untuk mengekspor minyak dari Iran. Sejauh ini 

hanya India yang menolak wacana tersebut dan terus berkomitmen untuk 

berbisnis dengan Iran, sementara perusahaan lainnya tidak menolak maupun 

melakukan protes terhadap wacana tersebut.126 

                                                            
126White House. 2018. Executive Order Reimposing Certain Sanctions with Respect to Iran. 
Foreign Policy. Diakses di: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-
reimposing-certain-sanctions-respect-iran/ 
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 Berdasarkan fakta-fakta diatas bahwa MNC yang juga menjadi bagian 

daricivil society mendukung sekuritisasi IRGC sebagai FTO oleh pemerintah AS. 

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pemberhentian kerjasama bisnis dan tidak 

adanya protes terkait kebijakan tersebut. Meskipun secara materil perusahaan-

perusahaan tersebut akan menerima dampak kerugian dari larangan berbisnis 

dengan Iran, nyatanya mereka sepakat dengan pemerintah bahwa IRGC adalah 

ancaman bagi keamanan nasional dan perlu diambil tindakan terkait ancaman 

tersebut. 

5.2.2. Epistemic Community Support 

 Variabel selanjutnya yang akan dipaparkan oleh penulis adalah epistemic 

communitysupport yang memiliki indikator berupa keteryakinan epistemic 

community terhadap adanya existential threat yang mengancam referent objects. 

Pada ruang lingkup yang ditentukan oleh penulis, kelompok yang menjadi kunci 

dalam merespon adanya isu penetapan IRGC sebagai FTO adalah AIPAC. AIPAC 

sendiri merupakan kelompok lobi Israel yang bertanggungjawab terhadap lobi 

kepentingan Israel dalam kebijakan AS. Organisasi lobi ini memiliki database 

yang komprehensif terkait dengan isu-isu publik dan berbagai sektor lain yang 

melibatkan hubungan antara Israel dan / atau AS. AIPAC juga cukup sering 

menerbitkan press release di website resminya yang mewakili opini dan 

penelitian terkait isu tertentu. 

 Faktanya, AIPAC memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembahasan 

suatu isu di parlemen AS, mengingat Israel melalui AIPAC ini secara informal 

turut memberikan pendanaan di banyak kampanye pemilihan presiden AS serta 
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kandidat terpilih untuk Kongres AS. Adapun dalam kasus sekuritisasi IRGC, 

AIPAC mampu menekan pemerintah AS hingga memberi label FTO (Foreign 

Terrorist Organization) terhadap IRGC yang mereka anggap sebagai ancaman 

bagi keamanan negara mereka. Israel dan IRGC memang memiliki sejarah konflik 

yang cukup panjang, baik dalam konflik langsung maupun proxy war.127 

 Berdasarkan data yang mereka himpun di dalam website resmi AIPAC 

(http://www.aipac.org), dijabarkan secara kronologis mengenai rivalitas Iran dan 

proksinya yang sebagian besar melibatkan IRGC baik secara langsung atau tidak 

dengan menargetkan warga sipil ataupun personel militer AS.128Data tersebut 

secara rinci diruntut sebagai berikut: 

 Pada tahun 1981, Sekelompok mahasiswa Iran yang didukung oleh 

Supreme Leader Ayatollah Khomeini mengambil alih Kedutaan Besar AS 

di Teheran, menahan 52 diplomat dan warga negara AS yang disandera 

selama 444 hari. 

 Di tahun 1983, Organisasi terorisHizbullah yang didirikan, dipersenjatai, 

dilatih, dan didanai oleh Iran melalui IRGC melakukan dua pemboman 

bunuh diri di Lebanon: pemboman di bulan April di Kedutaan Besar AS di 

Beirut menewaskan 17 orang Amerika dan pemboman bulan Oktober 

terhadap barak Marinir AS di Beirut yang menewaskan 241 orang 

Amerika. 

                                                            
127Rossinow, Doug. 2018. The dark roots of AIPAC, ‘America’s Pro-Israel Lobby’. The 
Washington Post. Diakses di: https://www.washingtonpost.com/news/made-by-
history/wp/2018/03/06/the-dark-roots-of-aipac-americas-pro-israel-
lobby/?utm_term=.56fa66506548 
128AIPAC. 2018. A History of Iranian Attacks on Americans. Diakses di: https://www.aipac.org/-
/media/publications/policy-and-politics/aipac-analyses/one-pagers/a-history-of-iranian-attacks-on-
americans.pdf 
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 Pada tahun 1996, Teroris Hizbullah yang didukung penuh oleh Iran 

melalui IRGC menyerang pasukan militer AS yang bertempat di Menara 

Khobar di Dhahran, Arab Saudi, menewaskan 19 orang Amerika dan 

melukai 372 lainnya. 

 Sekitar tahun 2000-2001, Iran secara sadar memberikan izin terhadap 

anggota Al-Qaeda, termasuk beberapa pembajak 9/11 untuk transit di 

wilayah Iran untuk melakukan pelatihan. 

 Sepanjang tahun 2003 hingga 2011, Milisi Syiah yang didukung Iran di 

Irak menewaskan ratusan anggota US Service dan warga sipil AS. IRGC 

memberikan pelatihan dan dukungan materi untuk serangan bertubi-tubi 

terhadap personel AS dengan senjata dan rudal konvensional, serta 

improvised explosive devices (IEDs) danexplosively formed projectiles 

(EFPs). 

 Pada tahun 2011, American Law Enforcement menggagalkan rencana yang 

disusun oleh IRGC untuk membunuh duta besar Arab Saudi untuk AS 

dengan mengebom sebuah restoran terkenal di Washington. 

 Selama tahun 2012-2013, Anggota IRGC di Nigeria ditangkap karena 

merencanakan pemboman yang menargetkan pihak-pihak yang berafiliasi 

dengan AS dan negara Barat lainnya di Nigeria. 

 Mulai tahun 2015 hingga saat ini, militer Iran yang dikomandoi oleh 

Angkatan Laut IRGC telah berulang kali melakukan berbagai tindakan 

provokatif terhadap AS di perairan internasional, termasuk diantaranya 

penyitaan dua kapal angkatan laut dan 10 pelaut AS pada Januari 2016. 
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 Pada bulan Juni 2017, dua orang anggota Hizbullah ditangkap karena 

melakukanpengawasan fasilitas militer dan penegakan hukum AS, serta 

bandara di Kota New York dalam persiapan untuk serangan teroris 

terhadap AS. 

 Pada Agustus 2018, dua agen mata-mata Iran ditangkap karena mengawasi 

target potensial untuk tujuan teror di AS, termasuk diantaranya 

menargetkan warga Israel dan Yahudi yang bermukim di Chicago. 

 Pada tahun 2018, Proksi teroris yang didukung Iran di Irak melancarkan 

serangan terhadap Kedutaan Besar AS di Baghdad dan Konsulat AS di 

Basra. Pendanaan dan pelatihan untuk serangan-serangan ini bersumber 

dan dijalankan oleh IRGC. 

Melalui serangkaian data kronologis tersebut, AIPAC berusaha 

menggarisbawahi kegiatan-kegiatan Iran yang melibatkan IRGC yang berbahaya 

di kawasan Timur Tengah. Serta desakan terhadap Kongres AS dan Gedung 

Putihuntuk terus berkonfrontasi dalam menghadapi agresi regional Iran dan 

dukungannya terhadap terorisme global.129 

Kemudian pada tahun 2017, AIPAC juga menekan pemerintah AS melalui 

memo yang mereka keluarkan tentang desakan agar pemerintah AS segera 

mengambil sikap terkait peran IRGC yang semakin mengancam. Setidaknya 

terdapat empat poin dalam memo yang disampaikan oleh AIPAC diantaranya:130 

                                                            
129Ibid. 
130AIPAC. 2017. Designate the IRGC as a Terrorist Group. MEMO - The American Israel Public 
Affairs Committee. Diakses di: https://www.aipac.org/-/media/publications/policy-and-
politics/aipac-analyses/issue-memos/2017/designate-the-irgc-as-a-terrorist-group.pdf 
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1. Mendesak Presiden Trump untuk segera mengambil sikap secepatnya 

dengan memberi sanksi melalui langkah politik dan ekonomi yang 

komperhensif. Selain itu Presiden Trump harus mendesak perusahaan-

perusahaan Imternasional yang beroperasi di Iran agar memutus kerjasama 

ekonomi dengan Iran khususnya IRGC. 

2. Sebagai strategi mengurangi pendapatan IRGC, pemerintah AS harus tegas 

dan siap menghukum perusahaan-perusaahaan yang masih berbisnis 

dengan IRGC dan melanggar sanksi AS.  

3. Untuk membatasi pendapatan IRGC Pemerintah juga harus merilis daftar-

daftar perusahaan yang dikendalikan oleh IRGC baik secara langsung 

maupun tidak langsung 

4. Pejabat pemerintah AS harus terus menyoroti resiko sanksi terhadap 

perusahaan- perusahaan yang bersikeras untuk tetap berbisnis dengan 

IRGC. 

Dari memo tersebut dapat dilihat bahwa selain mendorong AS untuk 

memberikan sanksi terhadap IRGC, AIPAC juga mendorong AS untuk 

menjalankan beberapa instrumen untuk membatasi pendapatan IRGC bahkan 

mendorong untuk memberi sanksi bagi perusahaan yang tetap berbisnis dengan 

IRGC. Hingga akhirnya pada8 April 2019, AS melalui press release resmi dari 

Gedung Putih dan press statement Presiden Trump mengeluarkan kebijakan untuk 

menetapkan IRGC sebagai FTO (Foreign Terrorist Organization). Poin – poin 

yang diajukan oleh AIPAC juga berhasil mempengaruhi Pemerintah AS yang juga 

memasukkan instrumen – instrumen yang diusulkan oleh IRGC. Hal tersebut 

dapat dibuktikan melalui adanya kebijakan yang dipublikasikan melalui press 
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release tentang sanksi terhadap pihak-pihak yang masih menjalin kerjasama 

ekonomi dengan ratusan perusahaan yang masuk kedalam blacklist karena 

dicurigai berafiliasi dan dioperasikan oleh IRGC. 

Tidak berhenti disana, pasca kebijakan penetapan IRGC sebagai FTO, 

AIPAC merupakan pihak pertama yang memberikan apresiasi terhadap 

pemerintah AS. Melalui press release dalam website resmi mereka menyatakan 

apresiasi setinggi-tingginya terhadap Presiden Trump atas penetapan IRGC 

sebagai teroris pada April 2019. AIPAC juga kembali menekan pemerintah AS 

untuk memperkuat upaya dalam membatasi ekspor minyak Iran menjadi nol. 

Selain itu AIPAC juga menyoroti peran IRGC yang dituding menjadi penyebab 

tewasnya ratusan tentara AS di Irak. 

Dari dua press release tersebut dapat dilihat apabila AIPAC memiliki 

perhatian yang sangat tinggi terhadap IRGC, baik dalam mendukung penetapan 

IRGC sebagai FTO maupun dalam mengapresiasi kebijakan pemerintah AS 

terkait isu tersebut. Bahkan setelah kebijakan penetapan IRGC sebagai FTO, 

AIPAC masih mendorong pemerintah AS untuk memberikan sanksi-sanksi lebih 

lanjut terutama terkait pembatasan ekspor minyak Iran yang diharapkan mampu 

mereduksi kekuatan IRGC. 

5.2.3. Politicians Support 

Setelah mengetahui hasil dari dua variabel diatas pada bagian kali ini 

penulis akan memaparkan variabel politicians support. Variabel ini memiliki 

indikator yakni politisi dapat teryakini akan adanya existential threat dan referent 

object. Untuk mengukur indikator tersebut terdapat dua parameter yakni yang 
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pertama, pembahasan existential threat dan referent objects dalam parlemen. 

Kedua, public statement politisi terkait existential threat dan referent objects. 

Dari penelitian ini, pembahasan mengenai isu terorisme dan upaya 

pemberian sanksi hukuman kepada Iran dengan cara melabeli IRGC sebagai 

teroris, ternyata mengalami perdebatan di kalangan parlemen, elit politik, dan 

beberapa pengamat politik sejak isu penetapan ini mencuat pada tahun 2017 lalu. 

Keputusan terkait penetapan ini secara resmi berada di bawah lingkup 

Departemen Luar Negeri AS dan merupakan bagian dari strategi dari White House 

yang semakin gencar dan agresif terhadap Iran. Perlu diketahui bahwa hingga 

pertengahan tahun 2018, para pejabat AS masih terus memperdebatkan dan belum 

mencapai konsensus.131 

Terdapat  pendapat dari beberapa pejabat dari US Department of State  dan 

pihak dari Pentagon yang juga mengkhawatirkan akan adanya pertikaian senjata. 

Kekhawatiran tersebut didasari dengan adanya dorongan terhadap IRGC ataupun 

sekutunya untuk melakukan aksi serangan melawan pasukan AS ataupun target 

lainnya yang cukup rawan, misalnya di wilayah Irak. Langkah tersebut malah 

mengindikasikan keinginan tak terbendung dari Presiden Trump sendiri untuk 

terus meningkatkan pertikaian dengan Tehran, sedang di satu sisi banyak juga 

pihak yang mengkhawatirkan jika suatu waktu nanti pertikaian ini akan pecah 

menjadi konflik militer terbuka.132 

                                                            
131McLaughlin, Jenna. 2018. Exclusive: Trump administration debating 'terrorist' label for arm of 
Iran's military. CNN Politics. Diakses di: https://edition.cnn.com/2018/07/02/politics/us-iran-irgc-
designation/index.html 
132Toosi, Nahal. 2019. Trump brands Iranian military group as a terrorist organization. Diakses 
dari https://www.politico.com/story/2019/04/08/trump-iranian-military-group-terrorist-1261072 
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Sejak Trump mengumumkan niatnya untuk keluar dari perjanjian nuklir 

Iran JCPOA yang digagas oleh Obama pada bulan Mei, pemerintahan Trump 

telah memberikan sanksi baru, diantaranya mengharuskan semua negara untuk 

menghentikan impor minyak pada Iran. Padahal langkah itu dinilai sangat tidak 

popoler dengan sekutu-sekutu Eropa yang tengah berjuang untuk menyatukan 

kesepakatan dan menjaga perkembangan nuklir Iran melalui perjanjian JCPOA 

tersebut.133 

Bagi negara sekutu AS di Eropa, mereka menganggap bahwa AS belum 

menjelaskan secara meyakinkan tentang tujuan secara menyeluruh dari penetapan 

itu. Namun seolah secara sepihak dipertegas kembali oleh AS melalui kunjungan 

John Bolton sebagai US National Security Adviser yang mengatakan bahwa tidak 

akan ada pembebasan sanksi bagi perusahaan atau entitas Eropa yang melakukan 

bisnis dengan Iran ataupun IRGC. Serta ditambahkan pula oleh argumen dari 

Brian Hook sebagai the State Department’s Director of Policy Making kepada 

wartawan AS bahwa pemerintah tidak akan memberikan keringanan apapun 

kepada perusahaan-perusahaan Eropa mengenai ketentuan tersebut.134 

Dari adanya kunjungan John Bolton ke Eropa, ia menegaskan bahwa 

Washington sedang mencari penyerahan tanpa syarat dari Iran, dan keinginan AS 

agar Iran segera menghentikan program nuklirnya, menarik diri dari perang 

Suriah, dan memutus hubungan dengan terorisme. Jadi pada intinya memang AS 

sedang mencari berbagai upaya untuk meningkatkan tekanan kepada Iran. 

                                                            
133Ibid. 
134Batmanghelidj, Esfandyar. 2018. How Europe Could Blunt U.S. Iran Sanctions Without 
Washington Lifting A Finger. Diakses di: https://foreignpolicy.com/2018/12/03/how-europe-can-
blunt-u-s-iran-sanctions-without-washington-raising-a-finger-humanitarian-spv/ 
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Mengenai kekhawatiran akan keselamatan pasukan AS di Timur Tengah 

khususnya di Irak dan Suriah terkait penetapan IRGC, sebenarnya John Bolton 

juga sudah mempertimbangkan hal tersebut. Memang ada kemungkinan bagi 

pasukan Iran untuk melakukan tindakan balasan dan meningkatkan kampanye 

anti-AS di Irak, atau bisa juga Iran segera menetapkan pasukan khusus AS sebagai 

teroris, atau mungkin mengancam kedutaan AS di Timur Tengah yang berpotensi 

membahayakan kehadiran AS secara jangka panjang disana.135 

Akan tetapimenurut the former National Security Council 

counterterrorism adviser bernama Costa, IRGC khususnya pasukan Qods Force 

yang setara dengan US Joint Special Operations Command, telah melakukan 

pelanggaran HAM dan operasi militer selama bertahun-tahun, yang fokusnya saat 

ini dengan mendukung proksinya di Yaman, Irak, Suriah, dan Lebanon. Lebih 

lanjut, IRGC juga telah menyediakan senjata dan pelatihan bagi para proksi 

regional dan kelompok teroris seperti Hizbullah, HAMAS, dan Houthi. Sehingga 

menurutnya dan beberapa para pejabat lain menyarankan penunjukan IRGC 

sebagai organisasi teroris dengan segera, karena secara simbolis sudah selaraas 

dengan perintah eksekutif era 9/11 yang ditandatangani oleh Presiden George W. 

Bush dalam upaya memblokir pendanaan teroris.136 

Sedangkan dari pihak yang kontra dalam upaya penetapan IRGC sebagai 

FTO, seorang mantan US Secretary of State, Rex Tillerson pada bulan Oktober 

2018, berbicara di depan umum tentang bahaya potensial dalam pelabelan ini. Ia 

mengatakan bahwa ada resiko dan kerumitan khusus dalam penetapan entitas 

                                                            
135McLaughlin, Jenna.Loc. Cit. 
136Ibid. 
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militer negara yang resmi, perlu serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi 

sebelumnya, dan kemudian pasti akan memicu tindakan tertentu yang tidak sesuai 

dan tidak selalu selaras dengan kepentingan terbaik dari militer AS. Namun atas 

pernyataannya tersebut mengakibatkan ia mendapat teguran keras dari Presiden 

Trump dan dilengserkan dari jabatannya sebagai Sekretaris Negara, digantikan 

oleh Mike Pompeo yang saat itu menjabat sebagai US Central Intelligence Agency 

Director.137 

Berseberangan dengan Tillerson, Mike Pompeo justru menjadi semakin 

vokal dalam menyuarakan pertentangan terhadap Teheran. Ia menginginkan 

sebanyak mungkin pelabelan terhadap berbagai entitas Iran untuk menekan 

perekonomiannya. Baik melalui press conference ataupun tulisan di media 

sosialnya, ia secara aktif memberikan argumen tentang Iran, bahkan keinginannya 

untuk menghentikan Supreme Leader of Iran, Sayyid Ali Khamenei dengan dalih 

sebagai penyebab kekacauan di wilayah Teluk.138 

Beberapa peabat di parlemen AS memang telah memperingatkan upaya 

pelabelan IRGC sebagai FTO dapat menimbulkan resiko bagi personel AS dan 

berbagai instalasi di luar negeri. Walau di satu sisi pihak White House dapat 

membekukan aset IRGC, melakukan larangan perjalanan dan menambahkan 

hukuman pidana di atas sanksi ekonomi yang telah diberlakukan sebelumnya. 

Salah seorang executive director of the Spy Museum bernama Chris Costa sempat 

berpendapat bahwa AS sebenarnya berusaha melakukan tindakan kontra 

                                                            
137Lund, Aron. 2018. The Making and Unmaking of Syria Strategy under Trump. The Century 
Foundation. Diakses di: https://tcf.org/content/report/making-unmaking-syria-strategy-
trump/?session=1 
138McLaughlin, Jenna.Loc. Cit. 
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terorismedalam mengubah perilaku Iran dan mencegah agresi mereka, sehingga 

pelabelan tersebut dinilai sangat penting.139 

Argumen tersebut didukung pula oleh Mike Pompeo yang beranggapan 

bahwa wacana tindakan pelabelan ini memiliki tujuan akhir untuk meyakinkan 

Republik Islam Iran untuk kembali menjadi negara yang “normal”. Sedangkan 

IRGC sebagai badan militer dan keamanan yang kuat dan mendominasi, adalah 

kunci pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah, yang sering dikaitkan dengan 

dukungan Iran terhadap terorisme global. Mengingat IRGC yang memiliki kendali 

perekonomian di Iran secara luas, termasuk dalam sektor energi. Meski ia pun 

menyadari bahwa melabeli suatu entitas militer resmi suatu negara sebagai 

kelompok teroris merupakan tindakan yang berbahaya bagi pejabat diplomatik 

dan militer AS, khususnya jika entitas yang dilabeli tersebut merupakan entitas 

yang memiliki jangkauan dan kekuatan yang besar.140 

 

5.2.4. Military Support 

Setelah mengetahui hasil dari tiga variabel diatas pada bagian kali ini 

penulis akan memaparkan variabel military support. Variabel ini memiliki 

indikator yakni militer dapat teryakini akan adanya existential threat dan referent 

object. Untuk mengukur indikator tersebut terdapat parameter dapat diukur yakni 

berupa adanya public statement militer terkait existential threat dan referent 

objects. 

                                                            
139Ibid. 
140Ibid. 
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Pada variabel ini pada dasarnya militer AS dalam kasus ini mengalami 

perdebatan internal terkait adanya penetapan IRGC sebagai organisasi teroris. 

Rumor tentang penetapan tersebut sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya dan 

menjadi bahan pertimbangan di parlemen maupun militer AS. Penetapan tersebut 

juga akan mengindikasikan keputusan Trump untuk menarik diri dari Iran’s 

Nuclear Deal tahun 2015 dan menjatuhkan sanksi yang dapat melumpuhkan 

perekonomian Iran. 

Dari pihak militer AS, salah satunya diwakili oleh Former top CIA lawyer, 

John Rizzo yang menyatakan bahwa pelabelan IRGC sebagai FTO tidak akan 

mengubah apapun tentang bagaimana CIA menargetkan IRGC pada tahun-tahun 

sebelumnya. Karena sudah tertera dalam hukum yang berlaku bagi para intelijen 

AS dalam menargetkan ancaman-ancaman asing dari suatu negara atau kelompok 

yang terlibat dalam kegiatan teroris internasional yang mengancam AS dan 

sekutunya. Sedangkan pemerintah Iran melalui IRGC dan entitasnya telah sesuai 

dengan ketentuan RUU tersebut.141 

Terhitung cukup banyak dari mantan pejabat militer dan intelijen AS yang 

menyatakan bahwa pasukan AS sudah berada dalam bahaya yang signifikan di 

area-area yang mengalami persinggungan dengan IRGC dan sekutunya. Sehingga 

menetapkan mereka sebagai organisasi teroris tidak akan membuat perubahan 

besar, justru malah tidak masuk akal jika menyarankan militer AS akan lebih 

rentan dengan adanya penetapan itu.142 

                                                            
141Congressional Research Service. 2018. Iran’s Foreign and Defense Policies. Diakses di: 
https://www.hsdl.org/?view&did=816936 
142Ibid. 
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Lebih lanjutnya, seorang pensiunan letnan kolonel US Army Reserve yang 

pernah memimpin beberapa operasi intelijen utama di Timur Tengah, 

merekomendasikan tentang penetapan IRGC sebagai FTO. Bahkan ia juga 

menulis buku berjudul “Dark Heart” yang menggambarkan pengalamannya saat 

bertemu langsung dengan IRGC dalam upaya mendanai teroris di Afganistan 

Timur. Baginya, penetapan kepada IRGC tidak menimbulkan kerugian sama 

sekali.143 

Di satu sisi, seorang mantan perwira Angkatan Laut AS bernama James 

Durso turut berpendapat bahwa jika memang AS tidak mengurungkan niatnya 

dalam menetapkan entitas militer resmi suatu negara (dalam hal ini IRGC) sebagai 

teroris, maka ada kemungkinan berdampak terhadap pandangan sebagian warga 

Iran dan proksi-proksi di kawasan yang menganggap IRGC sebagai pahlawan 

karena bentuk perlawanan terhadap AS.144 

Dari sekian pendapat dari beberapa pejabat milter dan veteran AS 

didominasi dengan dukungan terkait penetapan tersebut, namun ada juga dari 

segelintir para pejabat Pentagon dan CIA yang khawatir hal itu dapat 

menyebabkan serangan balasan terhadap pasukan A.S. yang ditempatkan di Timur 

Tengah.Karena sebelumnya Iran telah memperingatkan tanggapan yang 

mengancam, jika AS akan melanjutkan pelabelan tersebut. Komandan IRGC 

Mohammad Ali Jafar mengatakan bahwa jika pemerintahan Trump membuat 

keputusan seperti itu, pada gilirannya Iran akan menganggap tentara Amerika 

                                                            
143The Week. 2019. Pentagon and CIA officials fear that the White House is about to escalate 
tension with Iran. Diakses di https://theweek.com/speedreads/833756/pentagon-cia-officials-fear-
that-white-house-about-escalate-tension-iran 
144McLaughlin, Jenna.Loc. Cit. 
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sebagai organisasi teroris. Sehingga sebagai bentuk antisipasi, Komando Pusat AS 

siap mengeluarkan peringatan regional untuk pasukan AS di Timur Tengah 

sebagai tindakan pencegahan jika pengumuman tersebut menyebabkan Iran 

membalas dengan kekuatandan pengerahan militernya.145 

 

 

  

                                                            
145Ibid. 
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BAB VI 

Penutup 

 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait kebijakan 

penetepan IRGC sebagai FTO (Foreign Terrorist Organization) oleh pemerintah 

Amerika Serikat sebagai upaya sekuritisasi isu terhadap keamanan nasional dan 

kepentingan ekonomi Amerika Serikat, penulis berupaya meneliti menggunakan 

teori Sekuritisasi oleh Barry Buzan. 

 Pada akhirnya melalui analisis dengan menggunakan teori tersebut. 

Diperoleh keimpulan bahwa proses sekuritisasi isu terorisme terhadap IRGC 

dipengaruhi oleh speech act yang dilakukan oleh Pemerintah AS sebagai 

securitizing actor yang membawa masalah isu keamanan dengan menganggap 

IRGC sebagai ancaman terhadap keamanan dan kepentingan ekonomi AS. 

Melalui speech act tersebut dapat meyakinkan empat eudiens berdasarkan konsep 

acceptance by the audience yang meliputi civil society support, epistemic 

community support, politicians support, dan military support. Dibuktikan dengan 

adanya dukungan dari masyarakat sipil baik yang berada di AS maupun di Iran 

mengenai kehadiran IRGC dan pergerakannya sebagai ancaman, kemudian ada 

pula dukungan dari US Secretary of State  dan beberapa politikus lain yang 

menganggap tindakan pelabelan tersebut tepat untuk dilakukan. 
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 Selain itu desakan dari epistemic community yang didominasi oleh AIPAC 

dalam mendesak AS agar segera melakukan pelabelan tersebut dengan beberapa 

alasan. Sedangkan dari pihak militer sendiri juga merasa tidak ada kerugian 

dengan adanya penetapan tersebut meski menyadari adanya kerentanan terhadap 

pasukan AS di Timur Tengah, hingga pada akhirnya mendapat persetujuan agar 

pihak Gedung Putih melakukan kebijakan pelabelan tersebut. Dari isu keamanan 

ini pada akhirnya penulis mengambil kesimpulan yang mendukung argumen 

utama bahwa proses sekuritisasi melalui upayaspeech act yang dilakukan oleh 

pemerintah AS dapat meyakinkan audiens hingga isu tersebut dapat berhasil 

tersekuritisasi dengan hasil akhirnya berupa penetapan IRGC sebagai FTO pada 

bulan April 2019. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang 

The Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) merupakan cabang dari 

Iran’s Armed Forces yang dibentuk pasca revolusi Iran pada 5 Mei 1979 oleh 

Ayatollah Khomeini. IRGC sendiri difokuskan dalam menjaga perbatasan Iran 

dan menegakkan peraturan nasional berdasarkan konstitusi Iran itu sendiri. IRGC 

memiliki personel sekitar 120.000 orang yang bertugas dalam pengamanan 

internal, keamanan eksternal dan kelangsungan rezim, serta berperan dalam 

angkatan darat (AD), angkatan laut (AL), dan angkatan udara (AU). Namun 

dalam hal ini ada pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing pasukan 

antara IRGC dan Tentara Reguler Iran (Artesh). Angkatan Laut IRGC memiliki 

tanggungjawab untuk berpatroli di Selat Hormuz sedangkan Angkatan Laut 

reguler (Artesh) memiliki tanggungjawab untuk menjaga dan patroli rutin di Laut 

Arab yang lebih luas serta Teluk Oman (perairan yang lebih dalam di lepas 

pantai). Lalu Angkatan Udara IRGC menjalankan program-program rudal balistik 

Iran, tetapi pertempuran dan dukungan penerbangan militer dioperasikan secara 

eksklusif oleh Angkatan Udara reguler (Artesh) yang memiliki pilot dan 

infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk operasi angkatan udara.1 

                                                            
1CRS Report. 2019. Iran’s Foreign and Defense Policy. Washington: Congressional Research 
Service. Hlm 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IRGC merupakan entitas yang aktif dalam merumuskan kebijakan luar 

negeri Iran dan bahkan menjadi pelaksana lapang kebijakan tersebut. Kebijakan 

tersebut antara lain yakni, mereka berupaya untuk menjadikan negara-negara di 

Timur Tengah agar selaras dengan kepentingan Iran di kawasan. Sebagaimana 

tujuan politik luar negeri Iran sejak 1979 adalah menyebarkan revolusi Islam Iran  

ke negara lain. Kebijakan tersebut kongkrit diwujudkan oleh Iran dengan 

mendukung presiden Bashar Assad di Suriah selama perang sipil di negara ini 

berlangsung, mendukung eksistensi Hizbullah di Lebanon dan keterlibatan Iran di 

Yaman dalam mendukung pergerakan Houthi.2 

Pada tahun 2017, Pemerintah AS telah memberikan sanksi kepada IRGC 

terkait non-proliferasi dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia melalui 

Executive Order (E.O.) 13382. Selanjutnya cabang dari IRGC, yang dikenal 

dengan nama Quds Force (IRGC-QF) juga turut dilabeli sebagai grup teroris 

melalui E.O. 13224 dengan dugaan keterlibatan dengan Hizbullah.3 

Dalam hal ini, sebuah komite atau kelompok lobi di AS yang bernama 

AIPAC (The American Israel Public Affairs Committee) berusaha melobi kongres 

dan badan eksekutif pemerintah AS agar secara formal memberikan label teroris 

kepada IRGC dengan dugaan pergerakan IRGC secara langsung ataupun melalui 

proxinya telah mendukung aktivitas terorisme global. Namun di tahun 2017 ini, 

Pemerintah AS hanya melabeli Quds Force secara khusus sebagai cabang dari 

IRGC yang bergerak dalam aktivitas luar negeri tanpa menyebutkan entitas IRGC 

                                                            
2Aljazeera English. 2019. US Labels Iran’s Elite Revolutionary Guards Corps a ‘’Terror Group’. 
Diakses dari https://youtu.be/eJTQMA6mGRU’. Diakses dari https://youtu.be/eJTQMA6mGRU 
3  MEMO. 2017. Designate the IRGC as a Terrorist Group.Washington: The American Israel 
Public Affairs Committee. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



secara keseluruhan. AIPAC beranggapan bahwa secara praktis tidak ada bedanya 

antara IRGC dan IRGC-QF, karena pada dasarnya The Quds Force adalah 

komponen vital dari IRGC, baik sumberdaya maupun personelnya pun seringkali 

saling berbagi antar keduanya. Pemimpin IRGC juga memiliki kontrol dan 

perintah langsung terhadap pergerakan The Quds Force.4 AIPAC juga 

menyebutkan bahwa IRGC adalah aktor utama yang memberikan dukungan 

terhadap Hizbullah, HAMAS, dan Islamic Jihad. Anggapan itu juga turut 

dikuatkan melalui pernyataan dari Kepala IRGC bidang Aerospace Force pada 

bulan November 2014 bahwa IRGC dan Hizbullah merupakan aparat tunggal 

yang bergabung satu sama lain.5 

Kemudian pada tanggal 8 April 2019 terbitlah press release yang 

dipublikasikan oleh White House AS yang menyatakan bahwa Islamic 

Revolutionary Guard Corps (IRGC) sebagai organisasi teroris melalui Section 

No.219 tentang UU Imigrasi dan Kebangsaan. Keputusan yang dikeluarkan oleh 

US Department of State ini muncul dengan dugaan bahwa Iran sebagai Negara 

yang mendukung terorisme, sedangkan IRGC berperan dalam partisipasi bantuan 

dana dan alat Negara (Iran) dalam mempromosikan terorisme secara global.6 

Pada tanggal 8 April 2019, Presiden AS, Donald Trump juga menyatakan 

secara formal di hadapan media terkait pelabelan IRGC sebagai organisasi teroris: 

“The IRGC is the Iranian government’s primary means of directing and 
implementing its global terrorist campaign.” 

                                                            
4Ibid. 
5Ibid 
6  Statement & Releases of White House. Statement from the President on the Designation of the 
Islamic Revolutionary Guard Corps as a Foreign Terrorist Organization. Diakses di 
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-
revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



"This unprecedented step, led by the Department of State, recognises the reality 
that Iran is not only a State Sponsor of Terrorism, but that the IRGC actively 
participates in, finances, and promotes terrorism as a tool of statecraft." 

Pernyataan Trump tersebut sebagai bentuk legitimasi terhadap tindakannya 

dalam melabeli IRGC. Mike Pompeo sebagai US Secretary of State juga turut 

menyebarkan pernyataannya di media pada hari yang sama: 

“Today (April 8, 2019) US is continuing to build its maximum pressure campaign 
against the Iranian Regime. I am announcing our intent to designate the IRGC 
including its Quds Force as a Foreign Terrorist Organization (FTO) ” (Mike 
Pompeo) 

Pompei juga menyatakan bahwa ini memang pertamakalinya bagi AS 

dalam menetapkan bagian dari negara lain sebagai organisasi teroris, karena 

Rezim Iran menggunakan terorisme sebagai alat kenegaraan. 

Adapun beberapa pengamat berasumsi mengenai alasan mengapa 

Pemerintah AS baru menetapkan IRGC sebagai FTO di tahun 2019, bahwa 

langkah tersebut dilakukan karena bertepatan dengan momen pemlihan umum di 

Israel untuk mendongkrak perolehan suara partner baik Donald Trump, Benjamin 

Netanyahu. Hal ini dibuktikan dengan ucapan terima kasih Netahanyu kepada 

Trump atas upaya justifikasi IRGC sebagai organisasi  teroris. Langkah itu salah 

satunya adalah untuk merebut simpati masyarakat Israel pada pemilu tahun ini. 

Disamping itu, memang Kabinet Trump sudah berkomitmen akan mendukung 

setiap kebijakan yang dilakukan oleh Israel.Namun, secara resmi Gedung Putih 

tidak mengungkap motif tersebut, hanya saja mereka mengatakan bahwa langkah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tersebut dilakukan “karena memang sudah saatnya untuk mendukung rakyat Iran 

yang tidak sependapat dengan pemerintah pusat mereka”melaluiRegime Change.7 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, IRGC beserta entitas afiliasinya 

telah ditargetkan untuk mendapat sanksi dari AS dengan dugaan aktivitas 

proliferasi (nuklir), dukungan terhadap terorisme, dan pelanggaran hak asasi 

manusia. Kemudian dengan adanya pelabelan IRGC sebagai FTO ini berarti 

bahwa AS secara signifikan dapat memperbesar tekanan dan sanksi ekonomi 

terhadap Iran.8 

Perlu diketahui bahwa secara struktural di dalam Pemerintahan AS ada 

departemen khusus yang bertanggungjawab dalam mengidentifikasi entitas untuk 

selanjutnya bisa dilabeli sebagai foreign terrorist organization (FTO), yakni The 

State Department’s Bureau of Counterterrorism (CT). Sebelum melakukan 

pelabelan, Departemen CT harus mendemonstrasikan bahwa entitas yang 

dimaksud berkaitan erat dengan aktivitas terorisme, sebagaimana yang telah 

dicantumkan di dalam Immigration and Nationality Act (INA) (8 U.S.C.1182) in 

Section 212 (a)(3)(B), serta disebutkan pula di dalam Foreign Relations 

Authorization Act (FRAA) (22 U.S.C.2656) in Section 140 (d)(2).9 

Dalam menaksir suatu entitas atau kelompok agar ada kemungkinan untuk 

dilabeli sebagai FTO,  Departemen CT tidak hanya mengamati serangan-serangan 

teroris yang telah dilakukan, tapi juga kemungkinan adanya peran dari entitas 

tersebut dalam perencanaan dan persiapan akan adanya aksi terorisme di waktu 

                                                            
7Aljazeera English., Loc. Cit. 
8 BBC News. Revolutionary Guard Corps: US labels Iran force as terrorists. Diakses di 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47857140 
9 Congressional Research Service. 2019. Foreign Terrorist Organization (FTO). Diakses di 
https://fas.org/irp/crs/RL32223.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



yang akan datang ataupun peluang untuk melakukan hal-hal serupa. Seperti yang 

tercantum di dalam INA, aktivitas teroris secara spesifik berupa berbagai jenis 

aktivitas kekerasan atau upaya dalam mendukung terorisme yang dapat 

mengancam keamanan nasional AS.10 

Secara garis besar dapat dikatakan bahwa entitas yang dicantumkan ke 

dalam daftar FTO diduga terlibat ke dalam aktivitas terorisme. Dengan adanya 

pelabelan entitas sebagai teroris, AS berupaya untuk membatasi finansial 

kelompok tersebut, aset-asetnya, serta pembatasan untuk ke luar negeri. 

Setidaknya the US Secretary of State terlebih dahulu mendemonstrasikan bahwa 

entitas yang bersangkutan harus memenuhi tiga kriteria agar Departemen CT 

dapat memasukkan ke dalam daftar FTO. Kriteria tersebut terdiri dari: (1) Entitas 

harus berupa organisasi luar negeri; (2) Terlibat langsung atau memiliki 

kapabilitas dan intensitas terhadap aksi terorisme; (3) Mengancam keamanan 

nasional AS ataupun pertahanan nasional, atau kepentingan ekonomi AS.11 

Pemerintah AS menilai IRGC sebagai entitas militer dari Iran telah memenuhi 

kriteria-kriteria tersebut, sehingga layak untuk dimasukkan ke dalam daftar FTO. 

Terhitung sejak tahun 1997, sudah ada puluhan entitas atau organisasi luar 

negeri yang telah dilabeli AS sebagai FTO. Namun dari keseluruhan entitas yang 

tercatat di dalam label FTO merupakan organisasi separatis, kubu oposisi, ataupun 

entitas non-formal dari sebuah negara. Sedangkan penetapan IRGC sebagai FTO 

dapat dikatakan pertamakalinya bagi Washington dalam melabeli militer dari 

Negara lain sebagai teroris. Karena bagi AS, aksi yang dilakukan Iran melalui 

                                                            
10Ibid 
11Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IRGC sangatlah berbeda dengan Negara lain. Ada resiko yang muncul jika 

menjalin hubungan ataupun menyediakan bantuan untuk IRGC karena dapat 

melanggengkan terorisme global. Trump juga menegaskan bahwa siapapun yang 

mencoba menjalin hubungan ataupun berbisnis dengan IRGC, sama halnya 

dengan mendukung dan mendanai baik langsung ataupun tidak terhadap 

terorisme.12 

Padahal di era Presiden sebelum Trump, tindakan penetapan seperti ini 

justru dihindari. Saat ini pun Partai Republik di AS juga menentang keputusan ini, 

karena hal itu akan mendorong Iran untuk mentargetkan militer AS dan justru 

sebaliknya bahwa Iran juga dapat menetapkan Pemerintah AS sebagai grup 

teroris, sebagai bentuk pembalasan terhadap aksi Trump tersebut. 

Di antara para pejabat resmi AS pun nyatanya terdapat beberapa 

perbedaan pendapat mengenai pelabelan terhadap IRGC. Mike Pompeo selaku US 

Secretary of State dan John Bolton selaku National Security Adviser mendukung 

penuh terhadap pelabelan tersebut. Bolton mengatakan bahwa melabeli IRGC 

sebagai teroris adalah “the rightful designation”. Sedangkan Pompeo menyatakan 

kepada reporter bahwa AS akan terus menjatuhkan sanksi dan tekanan demi 

tekanan terhadap Iran agar “dapat bertindak layaknya negara yang normal”, serta 

mendorong negara-negara sekutu AS untuk melakukan tindakan serupa. Pompeo 

juga turut menuliskan opininya melalui Twitter: "The leaders of Iran are not 

revolutionaries and people deserve better, they are opportunists." − "We must 

help the people of Iran get back their freedom". 

                                                            
12BBC News., Loc. Cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di sisi lain, pejabat Pentagon justru memiliki pandangan yang 

berseberangan, diantaranya adalah Gen Joe Dunford selaku Joint Chiefs of Staff 

Chairman yang lebih mengkhawatirkan keselamatan para prajurit AS, seperti 

yang telah diberitakan oleh Wall Street Journal. Sejumlah pejabat militer juga 

memperingatkan tindakan pemerintah AS terkait pelabelan tersebut akan memicu 

kekerasan terhadap pasukan AS yang tengah bertugas di Timur Tengah, tanpa 

memiliki dampak yang cukup berarti terhadap perekonomian Iran. Serta diikuti 

pula oleh CIA (The Central Intelligence Agency) yang turut menentang keputusan 

pemerintah AS tersebut.13 

Perselisihan antara Washington dan Tehran semakin memanas sejak 

Trump memutuskan untuk menarik AS dari pakta nuklir internasional pada tahun 

2017. Dengan adanya tindakan pelabelan tentara nasional Negara lain sebagai 

organisasi teroris (dalam hal ini IRGC), akan memperkenankan AS untuk 

menjatuhkan sanksi yang lebih berat kepada Iran, terutama mempengaruhi sektor 

bisnis. Karena pada tahun sebelumnya, sanksi yang diberikan AS kepada Iran 

tidak menghentikan pergerakan IRGC sebagai bagian penting dalam mengontrol 

perekonomian Iran dan ratusan perusahaan minyak.14 

Dari penjabaran latarbelakang yang membahas penetapan IRGC sebagai 

FTO, penulis ingin meneliti lebih jauh tentang proses dan upaya AS dalam 

melakukan konstruksi ide terhadap isu tersebut sebagai ancaman terhadap 

keamanan nasional dan kepentingan ekonomi AS. 

                                                            
13Ibid 
14BBC News. 2019. Revolutionary Guard Corps: US labels Iran force as terrorists. Diakses di: 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47857140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, 

kemudian muncul permasalahan yang harus dicari dan diteliti lebih lanjut melalui 

proses penelitian, sehingga pada akhirnya diperoleh suatu kesimpulan untuk 

menjawab permasalahan tersebut. Penulis merumuskan suatu pertanyaan yang 

akan diteliti, yakni sebagai berikut: 

“Bagaimana proses penetapan Islamic Revolutionist Guard Corps (IRGC) 

sebagai Foreign Terrorist Organization (FTO) oleh Amerika Serikat pada 

tahun 2019?” 

1.3.  Tujuan Penulisan 

 Dalam melakukan penelitian ini, penulis memiliki tujuan yang ingin 

dicapai yang terbagi menjadi dua : 

1.3.1. Tujuan Khusus 

a. Mampu mengangkat sebuah fenomena dalam kajian hubungan 

internasional khususnya terkait keamanan yang kemudian bagi penulis 

cukup menarik untuk diteliti, karena penelitian ini dapat menjelaskan 

bahwa sebuah entitas militer Negara lain ternyata dinilai telah mengancam 

sektor keamanan dan kepentingan nasional Amerika Serikat, sehingga 

pemerintah melabelkan IRGC sebagai FTO (Foreign Terrorist 

Organization).   

b. Mampu menjelaskan secara deskriptif terkait sekuritisasi IRGC oleh 

Amerika Serikat tahun 2019 dengan menggunakan kerangka teori dari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



teori sekuritisasi sebagai alat analisa dan kemudian diopersionalisasikan 

dengan kasus yang diteliti. 

1.3.2. Tujuan Umum 

a. Mampu memahami fenomena hubungan internasional khususnya dalam 

studi keamanan, yakni isu sekuritisasi dan isu terorisme. 

b. Memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan program 

Strata-1 di Program Studi Hubungan Internasional Universitas Brawijaya 

Malang 

 

1.4.  Manfaat Penulisan 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penulisan ini, baik dari segi 

akademis ataupun praktis yaitu:  

1.4.1.   Segi Akademis 

a. Memperoleh wawasan mengenai isu-isu terkini serta pengetahuan tentang 

kerangka analisa yang telah dikembangkan dan dapat diaplikasikan untuk 

menjelaskan studi kasus tertentu 

b. Memberikan sumber informasi ataupun referensi bagi penulis lain yang 

tertarik untuk melakukan penulisan dengan tema serupa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4.2.  Segi Praktis 

a. Penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai referensi bagi pihak-

pihak berkepentingan seperti para pembuat kebijakan yang berminat 

mengkaji tema serupa 

b. Penulisan ini dapat memberikan informasi seputar kasus sekuritisasi 

IRGC sebagai entitas militer Iran pada tahun 2019 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
 Dalam menjelaskan studi kasus yang diteliti oleh penulis, diperlukan 

penjelasan mengenai landasan-landasan yang dijadikan acuan penulisan. Penulis 

membaginya menjadi beberapa sub-bab; Pertama, yakni landasan studi pustaka, 

terdiri dari studi terdahulu yang berisi ringkasan dari tulisan atau jurnal penelitian 

dengan tema serupa yang ditulis oleh penelitian sebelumnya; Kedua, yakni 

landasan kerangka analisa yang berupa teori atau konsep beserta 

operasionalisasinya yang nantinya digunakan untuk menjelaskan studi kasus yang 

diangkat oleh penulis. Adapun teori yang penulis gunakan adalah teori sekuritisasi 

(securitization) yang dikemukakan oleh Barry Buzan. 

 

2.1. Studi Terdahulu 

Dalam melakukan penulisan ini, ada dua karya ilmiah akademis yang 

dipilih oleh penulis sebagai sumber inspirasi, informasi dan data dalam 

mendukung ataupun menjadi acuan penelitian. Karya pertama berupa paper 

internasional yang ditulis oleh Youhanna Najdi dan Mohd Azhari bin Abdul 

Karim dengan judul “The Role of the Islamic Revolutionary Guards Corps 

(IRGC) and the Future of Democracy in Iran: Will Oil Income Influence the 

Process?”.1Dan karya kedua juga berupa paper dalam jurnal internasional yang 

                                                            
1Najdi, Youhanna & Mohd Azhari bin Abdul Karim. 2012. The Role of the Islamic Revolutionary 
Guards Corps (IRGC) and the Future of Democracy in Iran: Will Oil Income Influence the 
Process?. Penang: Centre for Policy Research and International Studies (CenPRIS), Universiti 
Sains Malaysia (USM). Diakses dari: http://www.tandfonline.com/loi/fdas20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ditulis oleh Cintya Wulandari, dengan judul “Sekuritisasi Isu Separatisme Patani, 

Thailand Selatandalam Perspektif Konstruktivisme”.2 

Penulis menilai dari kedua karya tersebut memiliki relevansi dengan 

penelitian ini serta dapat membantu penulis dalam memberikan gambaran 

mengenai standing position penulis. Dalam jurnal yang pertama berkaitan dengan 

topik kajian yang diteliti oleh penulis mengenai IRGC sebagai entitas militer Iran. 

Terkait penjabaran tersebut, penulis akan menjadikan sumber data mengingat 

rentan waktu yang penulis ambil juga dapat memberikan kontribusi bagi penulisan 

penelitian ini. Sedangkan jurnal yang kedua berkontribusi dalam memberikan 

pandangan mengenai teori yang penulis gunakan dikarenakan terdapat kesamaan 

dalam pengunaan konsep penelitian,baik penulis dan Cintya sama-sama 

menggunakan teori sekuritisasi milik Barry Buzan. 

Di karya miliki Youhanna dan Mohd Azhari memiliki rentang waktu 

penelitian yang cukup panjang sehingga dapat menambah wawasan bagi penulis 

dalam melakukan penelitian ini yang dimulai dari demokratisasi di Iran sejak 

tahun 1990an serta dinamikanya, serta membahas pembentukan awal Islamic 

Revolutionary Guards Corps (IRGC) dan perannya yang signifikan dalam 

berbagai bidang di Iran, terutama  setelah terjadinya perang Iran dengan Iraq pada 

tahun 1990an. Secara umum, digambarkan bahwa ekonomi-politik Iran 

bergantung pada pendapatan dari minyak yang menjadi sumber dana utama untuk 

menyokong IRGC dan pemerintahan Iran. Dari jurnal ini, penulis juga 

menemukan fakta tentang adanya loyalitas kepada Supreme Leader Iran, 

                                                            
2Wulandari, Cintya. 2018. Sekuritisasi Isu Separatisme Patani, Thailand Selatan dalam Perspektif 
Konstruktivisme, Journal of International Relations, Vol 4 Nomor 1. Tembalang: Departemen 
Hubungan Internasional FISIP Universitas Diponegoro. Diakses dari 
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/jihi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ayatollah Khomeini, yang memiliki kedekatan yang cukup erat secara politis 

dengan IRGC. Beliau juga diberikan hak untuk memutuskan penggunaan 

pendapatan dari minyak untuk memproduksi atau menyebarkan ideologi rezim 

Iran, yang dalam hal ini dilakukan pula oleh IRGC.3 

Adapun di dalam jurnal yang ditulis oleh Cintya Wulandari, 

menggambarkan mengenai proses sekuritisasi oleh pemerintah Thailand dalam 

mengkonstruksikan isu separatis oleh kelompok muslim Patani di Thailand 

Selatan sebagai ancaman keamanan nasional Thailand. Tulisan ini berfokus pada 

proses sekuritisasi dimana pengambil kebijakan (stakeholder) mengeluarkan 

pernyataan resmi untuk mengubah cara pandang publik terhadap isu 

tersebut.Proses sekuritisasi yang pemerintah Thailand lakukan melalui speech act 

berawal dari realita objektif (peristiwa yang terjadi) yang belum menjadi isu 

politik, lalu peristiwa tersebut menjadi isu politik yang dikonstruksikan oleh 

pemerintah Thailand sebagai aktor sekuritisasi dengan pernyataan-pernyataan 

resmi untuk mengkonstruksikan kepada masyarakat Thailand bahwa 

pemberontakan di Thailand Selatan termasuk ke pemberontakan separatis yang 

menjadi ancaman keamanan nasional Thailand.4 

 

2.2. Kajian Teoritis 

 Dalam mengkaji dan menjelaskan realita permasalahan dalam bentuk 

penelitian ilmiah, dibutuhkan suatu instrumen analisa yang berupa teori ataupun 

konsep sebagai acuannya. Seperti yang telah disebutkan pada sub-bab 

sebelumnya, penulis memilih teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry 

                                                            
3Najdi, Youhanna & Mohd Azhari bin Abdul Karim., Loc. Cit. 
4Wulandari, Cintya., Loc. Cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buzan untuk menjelaskan proses pengamanan yang dilakukan oleh Pemerintah 

AS terhadap eksistensi militer Iran (IRGC) hingga munculnya keputusan untuk 

menetapkan IRGC sebagai teroris. Selain itu, penulis juga perlu untuk 

mencantumkan definisi terorisme untuk memahami kategori standar dari sebuah 

entitas terror, agar nantinya dapat digunakan sebagai tolak ukur dalam menilai 

eksistensi dan pergerakan IRGC sebagai entitas militer Iran. 

 

2.2.1. Definisi Terorisme 

 Dalam penetapan IRGC sebagai FTO (Foreign Terrorist Organization) 

oleh Pemerintah AS, terjadi sebuah kontra pendapat di kalangan pejabat resmi AS. 

Perbedaan pandangan tersebut mencerminkan bahwa adanya ambiguitas terhadap 

pengertian dan standar definisi terorisme. Agar nantinya para pembaca dapat 

memahami benang merah terkait perbedaan pendapat mengenai eksistensi IRGC, 

diperlukan sebuah pemahaman terkait diskursus terorisme. 

 Secara umum, istilah terorisme belum memiliki definisi yang sifatnya 

universal. Walaupun telah dilakukan riset yang mendalam dan perdebatan yang 

komprehensif, namun definisi terorisme ini masih saja mengalami pertentangan 

yang cukup substansial di kalangan para ahli.5 

 Di dalam buku berjudul Political Terrorism (1984) yang ditulis oleh Alex 

Schmid, ia menjabarkan bahwa ada ratusan definisi terkait istilah terorisme. Hal 

itu semakin membuktikan bahwa masih belum ada kesepahaman tentang definisi 

terorisme yang disepakati secara universal. Bahkan hingga 20 tahun berikutnya, 

                                                            
5 McConaghy, K. 2017. Terrorism and the State. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan. 
Hlm 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sejumlah riset untuk menemukan definiisi yang pas masih dalam proses yang 

belum selesai.6 

 Memang harus diakui bahwasanya definisi terorisme merupakan sebuah 

konstruksi sosial yang menimbulkan kesimpulan yang bersifat paradoks. Karena 

dalam mendefinisikannya, sangat rentan terhadap subjektifiktas pihak-pihak 

tertentu yang memiliki otoritas untuk merumuskan definisi teroris, atau dapat juga 

berdasarkan konstruksi suatu kelompok tertentu yang berhasil membentuk 

persepsi masyarakat luas tentang eksistensi sebuah entitas atau organisasi tertentu 

sebagai teroris.7 Dalam prakteknya, saat melabeli suatu entitas tertentu sebagai 

teroris tidak terlepas dari adanya konstruksi sosial, sehingga komunitas 

internasional kesulitan untuk mencapai kesepahaman dalam mendefinisikan 

entitas terorisme. Selain itu seringkali pula definisi terorisme sengaja dikonsepkan 

sebagai upaya untuk menyudutkan pihak tertentu yang dianggap bertentangan 

secara status-quo, sekaligus sebagai upaya untuk melegitimasi pemegang otoritas 

untuk merespon ancaman teror dengan menggunakan kekerasan.8 Dengan kata 

lain, fenomena pelabelan entitas sebagai teroris merupakan konstruksi dari 

kelompok yang berkuasa untuk mendukung kepentingan dan status-quo mereka. 

Sehingga untuk mendefinisikan terorisme saat melakukan labelling pun masih 

bertumpu pada subjektifitas perspektif dari pihak yang berkepentingan. 

 Dalam mengkonseptualisasikan istilah teroris yang cenderung bersifat 

non-obyektif itulah yang kemudian mencerminkan bahwa definisi terorisme 

sangat rentan terhadap manuver politik yang sengaja digunakan dalam rangka 

                                                            
6 Archetti, C. 2013. Understanding Terrorism in the age of Global Media. New York: Palgrave 
Macmillan. 
7 Richards, Anthony. 2015. Conceptualizing Terrorism. London: Oxford University Press. Hal.8 
8Ibid., hlm 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menjustifikasi kekerasan kepada pihak yang dilabeli teroris. Sehingga dalam 

konteks tersebut, dapat diartikan bahwa pelabelan yang dijustifikasi terhadap 

suatu organisasi atau entitas tertentu pada dasarnya masih sarat akan polemik dan 

sifatnya propagandistik.9 Perlu digarisbawahi pula bahwa perspektif dari para 

aktor pembuat kebijakan yang memiliki otoritas untuk melabeli memang 

bertujuan untuk menargetkan pihak yang dianggap memiliki ancaman terhadap 

keamanan mereka, meskipun di dalam prakteknya masih sering ada distorsi dan 

sifatnya cenderung double standard.10 

 Dari sekian perdebatan dalam mendefinisikan terorisme, penulis mencoba 

untuk memilah perspektif yang lebih bersifat independen atau netral. Perspektif 

yang dimaksud, dikembangkan oleh kalangan akademisi dalam menjelaskan 

definisi terorisme yang bebas dari intervensi pihak pemilik otoritas. Perspektif ini 

juga lebih menitikberatkan kepada pandangan yang lebih fleksibel dan variatif 

saat menjelaskan fenomena terorisme. Melalui perspektif di ranah akademik, 

pendekatan tentang terorisme tidak hanya berkutat pada aspek politik saja, namun 

juga mengaitkan dengan disiplin ilmu lain seperti ilmu hubungan internasional, 

komunikasi, psikologi, kriminologi, ekonomi, filosofi, studi perdamaian dan 

konflik, serta yang lainnya. Sehingga nantinya saat mendefinisikan terorisme 

dapat dijabarkan dengan sudut pandang dan kerangka berfikir yang beragam, tidak 

melulu menggunakan pandangan persepsi kelompok tertentu yang beranggapan 

bahwa terorisme hanya dapat diatasi melalui aksi militer. 

 Penggunaan definisi terorisme di ranah akademik, dapat diartikan sebagai 

aksi kriminal, manuver politik, atau bahkan sebagai media komunikasi bagi suatu 

                                                            
9Ibid., hlm 144 
10Ibid., hlm 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pihak atau kelompok untuk menyuarakan pesan yang ingin disampaikan kepada 

sebuah rezim yang sedang berkuasa.11 Oleh karena itu melalui perspektif 

akademik ini, keputusan yang dibuat oleh para pembuat kebijakan dalam rangka 

memberantas terorisme tidak hanya terbatas pada upaya militeristik ataupun 

perspektif yang sifatnya hanya state-centric. 

 Agar lebih memudahkan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis 

menggunakan pendekatan akademik yang diformulasikan oleh para ahli di bidang 

terorisme. Pendekatan yang pertama, melalui definisi terorisme yang dijabarkan 

oleh Richard English dalam bukunya yang berjudul “Terrorism: How to 

Respond”, dia mendefinisikan terorisme sebagai berikut: 

“Terrorist involves heterogenous violence used or threatened with a 
political aim; it can involve a variety of acts, of targets, and of actors; 
it possesses an important psychological dimension, producing terror or 
fear among a directly threatened group and also a wider implied 
audience in the hope of maximizing political communication and 
achievement; it embodies the exerting and implementing of power, and 
the attempted redressing of power relations; it represent a subspecies 
of violent and non-violent attempts at political leverage.”12 
  

Bagi Richard English, terorisme diartikulasikan sebagai tindakan 

kekerasan ataupun non-kekerasan yang bertujuan untuk mengancam suatu pihak 

tertentu demi tujuan politik. Dalam implementasinya, terorisme dapat dijalankan 

dengan berbagai macam aksi yang melibatkan berbagai pola, sasaran, dan aktor 

pelaksana, yang bertujuan untuk menyampaikan pesan politik kepada audience 

atau pihak yang dituju. Output yang diharapkan adalah dampak psikologis, yang 

mana tindakan terorisme pada titik tertentu dapat memberikan rasa takut kepada 

                                                            
11Ibid., hlm 31 
12 McConaghy, K. 2017. Terrorism and the State. London, United Kingdom: Palgrave Macmillan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



para targetnya serta menghasilkan efek yang signifikan terhadap pencapaian 

tujuan politik dari para pelaku teror. 

Kemudian pendekatan yang kedua menggunakan definisi yang 

dikemukakan oleh akademisi sekaligus tokoh ahli di bidang terorisme yang 

bernama Anthony Richards. Dalam tulisannya, dia juga masih memfokuskan 

kepada dampak psikologis yang ditimbulkan sebagaimana yang dijabarkan oleh 

Richard English, hanya saja dia tidak membatasi tindakan terorisme yang 

dilakukan oleh aktor non-negara, namun juga mencakup aktor negara yang 

ternyata juga memiliki kecenderungan untuk menggunakan metode teror dalam 

mewujudkan tujuan politik nasional maupun internasional. Secara literal, Anthony 

mengemukakan definisi terorisme sebagai metode yang melibatkan penggunaan 

kekerasan atau ancaman terhadap kekerasan dengan tujuan utama yakni 

menghasilkan dampak psikologis bagi korban secara langsung atau objek yang 

diserangdemi mewujudkan motif politik.13 

Melalui pendekatan tersebut, dapat mendobrak pemahaman mainstream 

yang sejauh ini hanya berkutat pada aktor non-negara sebagai subjek pelaku 

terorisme, yakni kelompok-kelompok yang merepresentasikan suatu agama, 

ideologi, ataupun haluan politik tertentu. Pada nyatanya, subjek terorisme juga 

meliputi aktor negara yang melakukan tindakan teror untuk melenyapkan pihak 

oposisi ataupun untuk menekan masyarakat agar tunduk dan patuh di bawah 

instruksi penguasa. Anthony juga menyebutkan bahwa tidak jarang ditemui 

adanya pemerintah suatu negara yang justru berperan aktif sebagai pihak sponsor 

                                                            
13 Richards, Op. Cit., 146 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



melalui bantuan finansial dan sumberdaya material terhadap para kelompok yang 

bertujuan untuk melakukan aksi teror.14 

Sejauh ini dari sekian penjabaran akan definisi terorisme, memang tidak 

terlepas dari adanya intervensi yang dimotori oleh pemegang otoritas kekuasaan. 

Hal ini menurut penulis memiliki relevansi dengan fenomena yang diangkat 

dalam penelitian ini, yakni tentang penetapan Islamic Revolutionary Guards 

Corps (IRGC) sebagai Foreign Terrorist Organization (FTO) oleh Pemerintah 

AS. Penetapan tersebut dilandasi oleh pertimbangan pemerintah AS yang 

menganggap IRGC sebagai pihak yang mengancam keamanan nasional. Dalam 

konteks ini, istilah terorisme masih menggunakan perspektif state-centric yang 

bergantung pada otoritas yang berkuasa. Pelabelan terorisme tersebut merupakan 

agenda keamanan bagi Pemerintah AS untuk melindungi kepentingan 

nasionalmereka dari eksistensi dan pergerakan IRGC. Selanjutnya untuk 

menjelaskan lebih rinci mengenai agenda keamanan Pemerintah AS melalui 

pelabelan teroris terhadap IRGC, akan dijabarkan oleh penulis menggunakan teori 

sekuritisasi. 

  

2.2.2.     Teori Sekuritisasi (Securitization Theory) 

 Teori berfungsi untuk mendeskripsikan apa yang terjadi, menjelaskan 

mengapa itu terjadi, dan dapat meramalkan kemungkinan suatu peristiwa di masa 

depan.15 Keberadaan teori dalam penelitian sangatlah penting sebagai alat analisa 

utama dalam mengoperasionalisasikan data penelitian yang sudah dikumpulkan, 

                                                            
14Ibid., hlm 146 
15 Mas’oed, Mohtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. Jakarta: 
LP3ES. Hlm 185. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



agar nantinya dapat diambil sebuah kesimpulan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Pada penelitian ini, penulis memilih untuk 

menggunakan teori sekuritisasi yang dikemukakan oleh Barry Buzan, seperti yang 

telah penulis sebutkan pada sub-bab sebelumnya. 

 Secara umum dapat digambarkan bahwa sekuritisasi adalah upaya 

konstruksi pemahaman berupa speech act yang dilakukan oleh securitizing actor 

(subjektif), kemudian akan menghasilkan sebuah penerimaan dari relevant 

audience (intersubjektif).16 Jadi dapat dikatakan bahwa sekuritisasi adalah 

keberhasilan suatu proses pelabelan suatu isu tertentu sebagai isu keamanan yang 

memiliki ancaman terhadap suatu obyek acuan, sehingga audiens dapat 

teryakinkan. Lalu selanjutnya diikuti dengan langkah-langkah khusus di luar 

kebiasaan yang dapat diterima dan dianggap sah untuk dijalankan sebagai upaya 

untuk menjamin keamanan dari suatu obyek yang disekuritisasi.17 

 Sebagaimana yang dikemukakan oleh Barry Buzan, teori sekuritisasi 

memiliki asumsi dasar bahwa isu keamanan yang terbentuk merupakan hasil dari 

konstruksi subjektif dari aktor tertentu terhadap entitas yang dianggap memiliki 

ancaman, yang disebut sebagai existential threat. Jadi isu keamanan merupakan 

pengaruh konstruksi yang dibentuk melalui sebuah pola berupa wacana yang 

dikeluarkan oleh aktor tertentu dan kemudian disetujui oleh audiens (acceptance 

by audience).18 

                                                            
16 Balzacq, Thierry. 2015. ‘Securitization’, revisited: Theory and Case. Hlm 9. Diakses dari 
http://www.sfb138.de/fileadmin/user_upload/balzacq_securitization_revisited_IR_forthcoming.pdf 
17 Taureck, Rita. 2006. Securitization Theory and Securitization Studies. Journal of International 
Relations and Development, No.9, hlm 54. Diakses dari 
http://wrap.warwick.ac.uk/1082/1/WRAP_Floyd_Securitization_theory_and_securitization_studie 
s_WRAP.pdf 
18 Buzan, Barry, Wæver, Ole and Wilde, Jaap de. 1998. Security A New Framework for Analysis. 
Colorado, United States of America: Lynne Reinner Publisher. Hlm 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Barry Buzan juga mengemukakan bahwa perkembangan teori sekuritisasi 

mengalami perubahan yang semakin dinamis, berkaitan dengan persepsi ancaman 

dari sebuah entitas atau aktor tertentu. Dimana aspek keamanan tersebut diartikan 

tidak hanya sekedar berupa isu yang bersifat militeristik.19 Adanya perubahan 

yang sifatnya dinamis ini muncul karena dalam beberapa kasus memperlihatkan 

bahwa pengananan yang sifatnya militeristik tidak selalu dapat menyelesaikan 

permasalahan, termasuk diantaranya penanganan isu terorisme yang masih belum 

terselesaikan dengan hanya mengandalkan pendekatan  militer saja. Sehingga 

melalui studi sekuritisasi modern dapat diinterpretasikan secara lebih luas dan 

fleksibel mengenai status keamanan. Penulis menggunakan asumsi sekuritisasi 

tersebut sebagai upaya dalam menjelaskan alasan penetapan IRGC sebagai 

organisasi teroris oleh Pemerintah AS. 

 Selanjutnya, sekuritisasi menurut Buzan merupakan sebuah wujud 

tindakan ekstrem dari proses politik yang diimplementasikan berdasarkan kondisi 

darurat yang dapat mengancam eksistensi negara. Adapun isu yang berada di 

ranah publik dapat diklasifikasikan berdasarkan urgensinya yang meliputi: 

1) Non-Politicized 

Sebuah isu dalam tahap ini dianggap tidak berada dalam kondisi yang 

nihil karena tidak memiliki urgensi apapun, sehingga tidak 

dipermasalahkan oleh publik serta tidak mendapatkan respon dari 

negara sebagai pembuat kebijakan. Atau dengan kata lain, isu ini 

dalam kondisi yang tidak membutuhkan tanggapan.20 

2) Politicized 

                                                            
19Ibid. 
20Ibid, hlm 23-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Suatu isu dalam tahapan ini telah memasuki ranah kebijakan publik 

yang membutuhkan respon dari pemerintah, agar selanjutnya dapat 

dialokasikan berupa kebijakan dan sumberdaya tertentu sebagai bentuk 

respon dari pemerintah. Biasanya pemerintah mengeluarkan kebijakan 

khusus dalam menanggapi isu tersebut, serta terdapat pengalokasian 

dana dari pemerintah. 

3) To Securitized 

Sebuah isu yang terjadi dianggap sebagai ancaman (existential threat) 

bagi suatu negara. Sehingga dibutuhkan suatu langkah-langkah darurat 

yang memperkenankan tindakan atau prosedur politik yang lebih dari 

biasanya Dalam tahap ini, sekuritisasi dapat dipandang sebagai versi 

ekstrem dari politisasi.21 

 Dengan mengacu pada klasifikasi tersebut, pemerintah dapat melakukan 

manuver politik untuk menanggapi isu yang disekuritisasi melalui upaya khusus 

dalam membendung ancaman. Selain itu juga dibutuhkan interaksi antara aktor 

sekuritisasi dengan audiens untuk menempatkan isu tersebut dari yang awalnya 

agenda-agenda yang bersifat umum menjadi agenda keamanan. Melalui hal 

tersebut, membuktikan bahwa sekuritisasi tidak dapat berjalan hanya dengan satu 

arah saja (subjektif) melalui upaya dari pelaku sekuritisasi, melainkan juga 

dibutuhkan adanya penerimaan dari audiens yang menganggap isu tersebut telah 

menjadi ancaman bagi keamanan (intersubjektif).22 

 Dari penjabaran diatas, dapat difahami bahwa sekuritisasi adalah sebuah 

proses yang terdiri dari tahapan-tahapan untuk mencapai tujuan dari sekuritisasi 

                                                            
21Ibid., hlm 24-25 
22Ibid., hlm 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



itu sendiri. Secara garis besar telah dijelaskan bahwa sekuritisasi bisa dikatakan 

sukses jika dua konsep telah terpenuhi. Yang pertama adalah Speech Act, yang 

berupa tindak tutur sekuritisasi yang dilakukan oleh aktor dalam 

mengartikulasikan isu ancaman keamanan terhadap suatu obyek acuan dengan 

memberikan pemahaman akan dampak buruk, tingkatan bahaya, bagaimana 

solusinya, serta tindakan darurat yang harus dilakukan untuk menghadapi sebuah 

ancaman. Yang kedua adalah Acceptance by The Audience, yakni penerimaan dari 

pihak terkait (audiens) bahwa terdapat ancaman nyata yang membahayakan suatu 

objek acuan, yang kemudian dijadikan legitimasi oleh securitizing actor dalam 

menindaklanjuti ancaman. Agar lebih jelas, penulis akan mencoba untuk 

menjabarkan kedua konsep tersebut beserta komponen-komponen yang 

terkandung di dalamnya pada sub-bab selanjutnya. 

 
2.2.2.1.   Speech Act 

 Mengutip tulisan dari Barry Buzan dalam bukunya, disebutkan bahwa “the 

proccess of securitization is what in language theory is called a speech act”, 

yakni sebuah representasi secara linguistik dalam menempatkan suatu isu tertentu 

sebagai ancaman demi menyelamatkan objek acuan merupakan bagian penting 

dari proses sekuritisasi. Kemudian dari adanya speech act itu sendiri kemudian 

didefinisikan sebagai tindakan sekuritisasi (securitizing move) yang selanjutnya 

bisa disekuritisasi melalui penerimaan dari audiens.23 

 Baik Speech Act maupun Securitizing Move dianggap sebagai pintu masuk 

dari sekuritisasi, karena merupakan prasyarat awal untuk mengkonstruksi 

                                                            
23Ibid., hlm 26-33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ancaman yang nyata terhadap obyek tertentu dengan adanya penerimaan dari 

audiens. Hal itu senada dengan yang dikemukakan oleh Buzan: 

“A discourse that takes the form of presenting something as an existential 
threat to a referent object does not by itself create securitization----this is 
a ‘securitizing move’, but the issue is securitized only if and when the 
audience accepts it as such.”24 
 
Lalu di dalam proses Speech Act ini terdapat beberapa komponen penting 

yang terdiri dari pelaku sekuritisasi (securitizing actor), identifikasi terhadap isu 

yang dengan sengaja dimunculkan dan selanjutnya dikonstruksikan sebagai 

ancaman (existential threat), serta obyek acuan (referent objects) yang berupa 

negara, teritori, atau masyarakat. Dari ketiga komponen tersebut saling berkaitan 

satu sama lain dalam mempengaruhi proses sekuritisasi terhadap suatu isu. Untuk 

penjabaran lebih lanjut dari masing-masing komponen akan diulas pada sub-bab 

selanjutnya. 

 

2.2.2.2.   Acceptance by the Audience 

 Di dalam teori sekuritisasi, peranan audiens dapat dikatakan sangat 

penting. Karena sekuritisasi itu sendiri merupakan sebuah proses 

intersubjektivitas yang sangat bergantung terhadap persetujuan dari audiens.25 Hal 

itu dapat difahami dari penjelasan sebelumnya bahwa yang dinamakan sekuritisasi 

tidak cukup hanya dengan menjustifikasi sesuatu sebagai ancaman (existential 

threat) yang mengancam suatu objek acuan (referent object). Suatu isu dapat 

disebut sebagai sekuritisasi jika telah mendapatkan penerimaan dari audiens, 

                                                            
24Ibid., hlm 25. 
25 Balzaeq, Thierry., Op. Cit., hlm 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Buzan, “the issue is securitized only if 

and when the audience accepts it a such”.26 

 Adapun penerimaan yang dimaksud ditandai dengan adanya cukup gaung 

dan terjadi perdebatan terhadap existential threat, sehingga securitizing actor 

dapat melegitimasi aksi darurat untuk mengamankan obyek acuan.27 Dari hal 

tersebut semakin membuktikan tentang peranan audiens dalam melegitimasi isu 

keamanan. 

 

2.3. Definisi Konseptual 

 Berdasarkan penjelasan teoritis dari teori sekuritisasi pada bab 

sebelumnya, dapat digambarkan bahwa sekuritisasi dapat dikatakan berhasil 

dalam melabeli suatu isu tertentu menjadi isu keamanan yang mengancam objek 

acuan jika diterima dan diyakini oleh audiens. Lalu diikuti dengan legitimasi 

terhadap adanya upaya-upaya khusus di luar kebiasaan sehingga sah untuk 

digunakan dalam rangka menjamin keamanan dari obyek yang disekuritisasi.28 

Sedangkan dalam proses sekuritisasi, terdiri dari dua konsep yakni speech act dan 

acceptance by the audience. 

2.3.1. Speech Act 

 Dalam teori sekuritisasi, konsep speech act merupakan konsep penting 

yang menentukan agar sebuah isu non-keamanan menjadi isu keamanan. Speech 

Act dilakukan oleh aktor dalam mengkonstruksikan isu ancaman keamanan 

(existential threat) terhadap suatu obyek acuan (referent objects). Konsep ini juga 

                                                            
26 Buzan, Barry., Op. Cit, hlm 25 
27Ibid.. 
28 Taureck, Rita., Loc. Cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menjadi tahapan awal dari proses sekuritisasi hingga nantinya menciptakan 

tindakan sekuritisasi (securitizatizing move).29 

 Tanpa adanya Speech Act, maka tidak akan ada Acceptance by the 

Audience dan proses sekuritisasi tidak dapat berjalan. Sehingga dapat dikatakan 

pula bahwa securitizing move merupakan upaya mentransformasikan sebuah isu 

dari yang awalnya berupa isu public biasa atau isu politik pada umumnya 

kemudian ditransformasikan menjadi isu keamanan. Proses pentransformasian itu 

terjadi dengan adanya representasi linguistik yang mengkonstruksi suatu isu 

sebagai suatu ancaman. Oleh karena itu penting kiranya untuk melihat dimana 

posisi isu tersebut dalam ranah public dan politik. 

 Selanjutnya dalam upaya transformasi isu, ada komponen-komponen yang 

mempengaruhi, yakni pelaku atau aktor sekuritisasi (securitizing actor), 

identifikasi terhadap ancaman (existential threat), dan objek acuan (referent 

objects). Secara detail akan penulis jabarkan lebih lanjut 

  
2.3.1.1. Securitizing Actor 

 Komponen ini sangat penting keberadaannya dalam konsep Speech Act. 

Pengertian dari securitizing actoradalah aktor (baik perseorangan ataupun 

kelompok) yang mendeklarasikan secara linguistik atau tutur terhadap suatu isu 

sebagai suatu ancaman bagi objek acuan yang harus disekuritisasi. Pada umumnya 

yang bertindak sebagai aktor sekuritisasi ini adalah para pembuat kebijakan, 

pemimpin politik, kelompok penekan, birokrasi, pemerintah resmi, atau kelompok 

pelobi. 

                                                            
29 Buzan, Barry., Op. Cit., hlm 26-33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dalam pengimplementasiannya, posisi sosial dari aktor sekuritisasi 

memiliki pengaruh terhadap tingkat kesuksesan sekuritisasi itu sendiri. Karena 

kesuksesan proses sekuritisasi dipengaruhi oleh penerimaan dari audiens, maka 

aktor yang memiliki posisi social yang tinggi memiliki kecenderungan untuk lebih 

mudah dalam mempengaruhi audiens dalam menerima konstruksi terhadap isu 

sebagai suatu ancaman. Oleh karena itu dalam proses sekuritisasi, negara atau 

pemerintah resmi kerap ditemui dan mendominasi sebagai aktor. Tapi tidak 

menutup kemungkinan jika aktor non-negara juga memiliki posisi social yang 

cukup kuat dan memiliki pengaruh terhadap persepsi audiens, seperti misalnya 

kelompok penekan atau sebuah gerakan sosial.30 

 Selain itu aktor sekuritisasi juga biasanya melakukan tindakan politik 

khusus di luar kebiasaan normal setelah mendapatkan penerimaan dari audiens, 

yang disebut extraordinary measures. Adapun bentuk paling ekstrem dari 

tindakan tersebut berupa perang, yang mana aktor negara memiliki kapabilitas 

terbesar dalam melakukan tindakan ekstrem tersebut.31 

 Akan tetapi tidak berarti sebuah proses sekuritisasi selalu diikuti dengan 

extraordinary measures, bagi aktor non-negara yang telah mendapatkan 

penerimaan audiens setelah melakukan artikulasi adanya ancaman bagi objek 

acuan, dapat pula mengambil langkah atau prosedur politik yang normal dalam 

mengatasi ancaman.32 

 

                                                            
30Williams, Michael C. 2003. “Words, Images, Enemies: Securitization and International 
Politics”. International Studies Quarterly, University of Wales. Hlm 524-525. Diakses dari 
http://www.ikf.pwsz.krosno.pl/gfx/pwszkrosno/pl/defaultaktualnosci/675/5/1/s08b_rm_williams.p
df. 
31Buzan, Barry., Op. Cit., hlm 26 
32Emmers, Ralf. 2016. Securitization – Contemporary Security Studies. London: Oxford 
University Press. Hlm 172-173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.1.2. Existential Threat 

 Komponen berikutnya dari speech act adalah existential threat yang 

merupakan sebuah isu yang keberadaannya menjadi ancaman dan membahayakan 

objek acuan (referent objects). Berkaitan dengan teori sekuritisasi, existential 

threat didominasi oleh isu non-keamanan yang kemudian oleh aktor sekuritisasi 

diartikulasikan dan dikonstruksikan hingga menjadi isu keamanan. Jadi sebuah isu 

bisa dikategorikan sebagai existential threat tergantung dari tingkat pemahaman 

keamanan dari objek rujukan yang harus diselamatkan.33 

 Selain itu dalam praktiknya, penetapan suatu objek sebagai existential 

threat oleh para aktor sekuritisasi cenderung lebih condong kepada pendekatan 

yang bersifat konstruktif dalam proses mengidentifikasi sebuah objek ancaman. 

Hal tersebut dimaksudkan agar wacana yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi  

dapat diterima dengan lebih mudah dan memiliki tempat dalam ruang diskusi 

publik (dalam hal ini audiens). Seringkali representasi wacana ancaman yang 

menggunakan pendekatan sekuritisasi ini menjadikan aktor sekuritisasi dapat 

melakukan kategorisasi suatu objek sebagai suatu ancaman yang lebih rentan 

terhadap nilai subjektif tentang bagaimana suatu isu dideklarasikan sebagai 

ancaman.34 

 Untuk mengidentifikasi ancaman atau existential threat ini juga dapat 

dilihat dari beberapa sektor yang meliputi militer, politik, lingkungan, ekonomi, 

dan sosial. Masing-masing sektor ini pun memiliki pemahaman yang berbeda pula 

terhadap keamanan objeknya, tergantung dari objek apa yang harus diselamatkan 

dari sektor-sektor tersebut. 

                                                            
33Buzan, Barry., Op. Cit., hlm 26 
34Ibid. hlm 27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

2.3.1.3. Referrent Objects 

 Komponen berikutnya di dalam konsep Speech Act adalah referent objects, 

yang merupakan suatu objek acuan yang keberadaannya harus diselamatkan dari 

adanya ancaman (existential threat). Jadi aktor sekuritisasi dapat mengklaim 

objek acuan tersebut terancam kelangsungannya sehingga harus diselamatkan.35 

 Untuk mengidentifikasi referent objects ini juga tergantung dari sektor-

sektor keamanan yang terdiri dari militer, sosial, politik, dan ekonomi. Adapun 

dari tiap sektor tersebut memiliki objek acuan yang berbeda-beda dan definisi 

keamanan yang berbeda pula.  

 

2.3.2. Acceptance by the Audience 

 Selanjutnya konsep penting dari teori sekuritasi adalah acceptance by the 

audience yang merupakan suatu keadaan dimana audiens dapat menerima dan 

meyakini adanya ancaman (existential threat) yang dapat membahayakan 

keselamatan dari objek acuan. Penerimaan dan respon dari audiens disini 

sangatlah penting terhadap kelangsungan proses sekuritisasi, yang diwujudkan 

dengan adanya cukup perhatian dan terjadi perdebatan terhadap isu ancaman, agar 

                                                            
35Ibid,. hlm 26. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kemudian aktor sekuritisasi dapat melegitimasi dan melangsungkan langkah-

langkah darurat.36 

 

 

 

 

2.4. Definisi Operasional 

 Dalam sub-bab ini penulis akan menjabarkan tentang apa yang harus 

dilakukan dan apa yang harus diamati terkait isu yang sedang dibahas.37 Hal itu 

pastinya dapat dibentuk berdasarkan apa yang telah penulis paparkan pada kajian 

teoritik dan definisi konseptual. 

 Dimulai dari konsep speech act dan penentuan isu terorisme sebagai objek 

penelitian yang dipilih oleh penulis, sehingga variabel-variabelnya disusun 

sedemikian rupa dengan menyesuaikan pada sektor keamanan dan terorisme. Di 

dalam konsep ini, aktor sekuritisasi terlibat dalam upaya konstruksi pemahaman 

terkait isu dan ancaman kepada audiens terhadap objek acuan, sehingga ada 

proses transformasi isu dari yang awalnya hanya agenda publik atau politik 

tertentu, menjadi agenda keamanan. Dalam mengukur transformasi isu terkait, 

penulis menggunakan dua variabel yang terdapat di konsep ini, yakni: 

a) Politicized; dengan indikator pertama berupa adanya isu terorisme yang 

membutuhkan perhatian dan alokasi keputusan dari pemerintah. Untuk 

mengukurnya menggunakan parameter berupa kebijakan pemerintah 

terkait dengan isu terorisme. Lalu indikator yang kedua dapat dilihat dari 

                                                            
36Ibid., hlm 25 
37Masóed, Mohtar. Op. Cit., hlm 100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ada tidaknya alokasi dana dari pemerintah, sedangkan cara mengukurnya 

dengan parameter berupa anggaran dana pemerintah terkait isu terorisme.38 

b) Securitizing Move; indikatornya dapat dilihat dari adanya aktor sekuritisasi 

yang melakukan upaya linguistik dalam menyuarakan keberadaan entitas 

yang secara langsung terlibat ataupun melakukan bentuk dukungan 

terhadap aksi terorisme, yang dapat mengancam referent objects. Untuk 

mengukurnya menggunakan parameter yang diwujudkan dalam 

keberadaan aktor yang mengangkat isu terorisme sebagai ancaman bagi 

keamanan ataupun kepentingan nasional.39 

Selanjutnya konsep yang kedua yaitu acceptance by the audience atau 

penerimaan dari audiens terkait adanya ancaman bagi suatu objek acuan. Dari 

konsep ini, penulis menyusunnya menjadi beberapa variabel, yaitu: 

a) Civil Society Support; dalam variabel ini ada dua indikator, yang pertama 

adanya keteryakinan dari audiens akan adanya existential threat yang 

mengancam referent objects, cara mengukurnya bias dilihat dari adanya 

polling terkait perhatian masyarakat existential threat dan referent 

objects. Lalu indikator berikutnya adalah kemungkinan adanya dukungan 

masyarakat kepada aktor sekuritisasi dalam melakukan upaya lanjutan 

yang mungkin diperlukan untuk mengamankan referent objects. 

Parameter yang digunakan adalah dukungan masyarakat di berbagai 

media massa.40 

b) Epistemic Community Support; Indikatornya berupa adanya keteryakinan 

epistemic community akan adanya existential threat dan referent objects. 
                                                            
38Buzan, Barry., Op. Cit., hlm 23-24. 
39Ibid.,Hlm 36. 
40Ibid.,Hlm 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Adapun parameter yang relevan takni adanya simposium atau penelitian 

yang berkaitan dengan adanya existential threat ataupun referent 

objects.41 

c) Politicians Support; Indikator yang dapat dilihat yakni keteryakinan para 

elit politik akan adanya existential threat dan referent objects. Sedangkan 

cara mengukurnya dengan melihat adanya pembahasan di dalam 

parlemen tentang ancaman dan objek acuan. Selain itu juga dapat diukur 

menggunakan parameter yang berupa pernyataan resmi dari politisi 

kepada public terkait existential threat dan referent objects.42 

d) Military Support; Indikator yang menentukan adalah adanya 

keteryakinan dari pihak militer terhadap eksistensi ancaman dan objek 

acuan. Lalu cara mengukurnya dengan melihat ada tidaknya pernyataan 

dari militer kepada publik terkait existential threat dan referent objects.43 

 

2.5.    Operasionalisasi Teori 

 Berdasarkan pemaparan pada definisi operasional dengan menggunakan 

teori sekuritasi beserta konsep speech act dan acceptance by the audience, penulis 

akan menjabarkan komponen-komponennya yang terdiri variabel, indikator, 

beserta parameter untuk mengukurnya untuk menjawab rumusan masalah pada 

bagian pembahasan. Berikut ini adalah tabel opersionalisasi yang sudah 

disesuaikan dengan isu penelitian: 

 
Tabel 2.1 : Operasionalisasi Teori Sekuritisasi 

                                                            
41Ibid.,Hlm 73. 
42Ibid.,Hlm 54. 
43Ibid.,Hlm 67. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Konsep Variabel Indikator Parameter 

Speech Act 

Politicized 

 Adanya isu terorisme 

yang membutuhkan 

alokasi keputusan dari 

pemerintah 

 Adanya isu terorisme 

yang membutuhkan 

alokasi dana dari 

pemerintah 

 Kebijakan 

pemerintah terkait 

ancaman dari 

IRGC bagi 

keamanan nasional 

AS 

 Anggaran dana 

yang dialokasikan 

pemerintah terkait 

ancaman dari 

IRGC bagi 

keamanan nasional 

AS 

Securitizing 
Move 

 Adanya securitizing 

actor yang 

mengartikulasikan 

tentang sebuah isu 

yang dikonstruksikan 

sebagai existential 

threat yang 

mengancam 

keamanan nasional  

 Adanya aktor 

sekuritisasi yang 

mengangkat isu 

terorisme sebagai 

ancaman bagi 

keamanan atau 

kepentingan 

nasional AS 

Acceptance 
by the 

Audience 

Civil Society 
Support 

 Civil Society teryakini 

akan adanya 

existential threat dan 

referent objects 

 

 Civil Society 

mendukung adanya 

kemungkinan langkah 

 Adanya polling 

terkait perhatian 

civil society 

terhadapancaman 

dari IRGC bagi 

keamanan nasional 

AS 

 Adanya dukungan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



lanjutan yang 

dilakukan oleh aktor 

sekuritisasi 

civil society di 

berbagai massa 

terkait ancaman 

dari IRGC bagi 

keamanan nasional 

AS 

Epistemic 
Community 

Support 

 Epistemic Community 

teryakini akan adanya 

existential threat dan 

referent objects 

 Adanya simposium 

atau penelitian 

yang berkaitan 

dengan ancaman 

dari IRGC terhadap 

keamanan nasional 

AS 

Politicians 
Support 

 Para elit politik 

teryakini akan adanya 

existential threat dan 

referent objects 

 Adanya 

pembahasan di 

dalam parlemen 

terkait ancaman 

dari IRGC bagi 

keamanan nasional 

AS 

 Adanya pernyataan 

dari para elit 

politik kepada 

publik terkait 

ancaman dari 

IRGC bagi 

keamanan nasional 

AS 

Military 
Support 

 Pihak militer 

teryakini akan adanya 

existential threat dan 

referent objects 

 Adanya pernyataan 

publik dari pihak 

militer terkait 

ancaman dari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IRGC bagi 

keamanan nasional 

AS 

Sumber: Hasil olahan penulis 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Alur Pemikiran 

 Dalam penelitian ini, penulis menyajikan alur pemikiran yang 

secara garis besar menjadi acuan dalam melakukan penelitian sebagai 

berikut: 

  

Pemerintah AS sebagai securitization actormelalui speech act berhasil 
meyakinkan audiens bahwa IRGC sebagai ancaman terhadap keamanan 

nasional dan kepentingan ekonomi AS sehingga kemudian secara kongkrit 
direalisasikan melalui penetapan IRGC sebagai FTO 

Wacana Pemerintah Amerika Serikat dalam melakukan upaya pelabelan terhadap 
Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) sebagai Foreign Terrorist 

Organization (FTO) 

Speech Act

Acceptance by the Audience 

Civil Society Support

Bagaimana proses sekuritisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Amerika Serikat 
berupa konstruksi isu terorisme oleh Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) 
sebagai ancaman hingga ditetapkan sebagai Foreign Terrorist Organization (FTO) 

pada tahun 2019? 

Teori Sekuritisasi 

Epistemic Community Support

Politicians Support Military Support 

Politicized Securitizing Move 

ARGUMEN UTAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.7.    Argumen Utama 

 Berdasarkan kerangka teoritis yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 

penulis mengajukan sebuah argumen utama sebagai berikut: Sekuritisasi yang 

dilakukan oleh Pemerintah AS terhadap IRGC pada dasarnya merupakan agenda 

keamanan AS dengan cara melakukan konstruksi terhadap IRGC yang 

mempersepsikan kelompok ini sebagai ancaman terhadap keamanan nasional dan 

kepentingan ekonomi AS. Dengan menggunakan manuver sekuritisasi, 

pemerintah AS sebagai aktor berhasil meyakinkan audiens sehingga kemudian 

secara kongkrit direalisasikan melalui penetapan IRGC sebagai FTO. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1.    Jenis Penulisan 

 Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai jenis penelitiannya. 

Yang dimaksud kualitatif adalah jenis penelitian yang berusaha mengungkapkan 

keunikan yang ada di dalam individu, kelompok, masyarakat, atau organisasi 

dalam kehidupan sehari-sehari secara menyeluruh, terperinci, mendalam, dan 

dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.1 Metode kualitatif bertujuan untuk 

meningkatkan pemahaman akan suatu fenomena, aktifitas-aktifitas, serta adanya 

proses sosial kepada pembaca. 

 Penulisan karya tulis ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, sebagai 

cara penulis untuk menjelaskan permasalahan yang sedang dibahas berdasarkan 

rumusan masalah yang telah ditetapkan. Ulber Silalahi dalam bukunya 

menjelaskan terdapat dua jenis penelitian deskriptif yakni penelitian deskriptif 

kualitatif yang berfokus pada identifikasi karakteristik sekelompok manusia, 

benda, atau peristiwa dan melibatkan proses konseptualisasi yang menghasilkan 

skema – skema klasifikasi dari karakteristik tersebut. Lalu terdapat juga penelitian 

deskriptif kuantitatif yang berfokus pada seberapa besar distribusi karakteristik 

dari objek yang telah diteliti untuk memunculkan teknik pengukuran statistik 

berdasarkan angka dan grafik yang telah didapat seperti distribusi frekuensi, 

tendensi sentral, dan pengukuran dipersi.2 Penulis memilih jenis penelitian 

                                                            
1Mikel, Huberman A & Miles M.B. Qualitative Data Analysis. Beverly Hills: SAGE Publications 
2Silalahi, Ulber. 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press. Hlm 25-28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



deskriptif yang berusaha menjabarkan serangkaian proses sekuritisasi dengan 

ditandai adanya pelabelan IRGC oleh Pemerintah AS pada tahun 2017-2019. 

 Dengan menggunakan penelitian jenis ini penulis akan mendapatkan hasil 

penelitian yang rinci dan aktual dalam penggambaran realita dan gejala-gejala 

yang terjadi pada studi kasus yang dibahas penulis. Meskipun data-data yang 

dikumpulkan adalah berupa data sekunder yang didalamnya terdapat grafik, 

presentase serta angka – angka namun data tersebut hanya digunakan 

sebagaipendukung dalam analisis penulis untuk mendapatkan pemahaman yang 

lebih mendalam akan terjadinya suatu fenomena yang berhubungan dengan studi 

kasus yang diteliti oleh penulis. 

  

3.2.    Ruang Lingkup Penulisan 

Penelitian ini menggunakan batasan spesifik dari segi waktu yakni periode 

2017-2019 dimana waktu tersebut terjadi serangkaian peristiwa yang membuat 

upaya Pemerintah AS dalam mensekuritisasi isu terorisme dengan melabeli IRGC 

sebagai FTO. Diawali dari sanksi yang diberikan Pemerintah AS kepada IRGC 

terkait non-proliferasi dan dugaan pelanggaran hak asasi manusia pada tahun 

2017. Kemudian desakan dari AIPAC yang mendorong perdebatan di dalam 

pemerintah AS hingga akhirnya mendapatkan persetujuan dari audiens untuk 

melakukan pelabelan teroris yang secara resmi dipublikasikan pada tahun 2019. 

Walaupun penulis memberikan batasan waktu dalam rentan waktu tersebut, 

namun tidak menutup kemungkinan penulis juga mencantumkan kronologis 

sejarah yang turut membantu penulis dalam melihat proses berangkatnya isu 

terorisme di pemerintahan AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sedangkan untuk konteks yang sifatnya substansial terkait topik 

penelitian, penulis memberikan Batasan penelitian hanya mengenai hubungan 

sebab-akibat dari upaya sekuritisasi yang dilakukan pemerintah AS untuk 

meyakinkan audiens terhadap pelabelan IRGC sebagai FTO pada tahun 2017-

2019. Sehingga dinamika hubungan yang melibatkan dua pihak antara aktor yang 

melakukan sekuritisasi dengan audiens dalam konteks yang berbeda, tidak akan 

menjadi fokus dalam penelitian ini.  

 

3.3.    Teknik Pengumpulan Data 

 Adapun Teknik penelitian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

teknik penelitian data sekunder dengan menggunakan sistem studi pustaka. Sistem 

studi pustaka merupakan sebuah penelitian yang dilakukan dengan 

mengumpulkan informasi dan pengolahan terhadap data melalui studi literatur 

yang cukup relevan bersumber dari berbagai jurnal, artikel, buku, berita, website 

instansi yang resmi yang tentunya memiliki kaitan dengan kasus dalam penelitian 

ini. Penulis memperoleh data dengan cara mengakses secara online ataupun 

dengan mengunduh informasi data tersebut. Sehingga data sekunder merupakan 

data yang diperoleh secara tidak langsung (diperoleh dari pihak lain). Setelah 

memperoleh data yang relevan, tidak semerta-merta seluruh data tersebut akan 

dimasukkan dalam penelitian kali ini. Data akan di seleksi terlebih dahulu, 

sehingga akan diambil data yang penting dan sesuai dengan bab-bab yang ada 

pada sistematika penulisan dalam penelitian kali ini.3 

 

                                                            
3Neuman, W Laurence, dalam Ulber Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika 
Aditama. Hlm 291 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.4.    Teknik Analisa Data 

 Untuk melakukan analisis terhadap data yang sudah diperoleh oleh 

penulis, penulis melakukan analisis sesuai dengan data yang didapatkan. Pada 

penelitian kali ini, jenis data yang penulis punya adalah kualitatif, sehingga 

pendekatan yang digunakan adalah kualitatif. Data kualitatif berupa kumpulan 

berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka sehingga tidak dianalitis dengan 

statistika.4 Dari berbagai kumpulan data yang dapat berupa kata-kata, gambar, 

kalimat-kalimat, data tersebut kemudian akan dikategorisasikan dan penulis akan 

melakukan pemaknaan terhadapnya. Analisis ini dijelaskan dengan menggunakan 

deskripsi sederhana berupa teks sehingga mudah untuk dipahami oleh pembaca. 

Adapun dalam menganalisis data yang dihimpun oleh penulis dengan 

menyelaraskan dengan fenomena, terdiri dari beberapa tahapan yang penulis 

lakukan, yakni meliputi: 

1. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara pengambilan data sekunder 

sebagaimana telah dijelaskan pada sub bab sebelumnya. 

2. Mereduksi Data 

Pada tahapan ini penulis melakukan proses pemilihan, pemusatan 

perhatian pada penyederhanaan dan transformasi dari data-data kasar yang 

ada. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan 

mengordinasi data sedemikian rupa berdasarkan seberapa penting data 

tersebut bagi sudut pandang penelitian yang penulis lakukan. Artinya pada 

                                                            
4Ibid., Hlm 339. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tahapan ini data-data yang terkumpul akan diklasifikasikan dan dirangkum 

untuk memberikan gambaran yang memperjelas fokus dari bahasan 

penelitian.5 

3. Penyajian Data 

Pada tahapan ini data yang telah direduksi akan dilihat, dipahami atau 

lebih jauh dianalisis berdasarkan pemahaman yang didapat berdasarkan 

teori dan fokus penelitian yang digunakan. Penyajian data akan berbentuk 

narasi, grafik, matriks dan bagan disesuaikan dengan teori dan fokus 

penelitian dimana semuanya dilakukan untuk menggabungkan informasi 

dalam bentuk yang padu dan mudah diraih. Idealnya pada tahap ini penulis 

sudah dapat meraba kesimpulan dari penelitian dan jika belum cukup 

maka akan dikalukan proses analisis kembali.6 

4. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan diverifikasi selama penelitian berlangsung yang merupakan 

refleksi dari proses-proses analisis sebelumnya. Biasanya pada tahap 

reduksi ataupun penyajian data penulis sudah dapat meraba kesimpulan 

meskipun belum jelas,  penarikan kesimpulan akan bergantung pada 

kecakapan penulis, analisis data dan ketersediaan data. Pada tahap ini data-

data akan diuji kebenarannya, kekukuhannya dan kecocokannya dengan 

tujuan penelitian maupun teori yang digunakan penulis.7 

 

 

                                                            
5Ibid. Hlm 311-313. 
6Ibid 
7Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5.    Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan ini, penulis membuat sistematika penulisan untuk 

memudahkan pembaca sebagai berikut: 

Bab I : merupakan pendahuluan yang digunakan sebagai pemaparan garis besar 

penelitian, yang didalamnya terdapat latar belakang dan permasalahan yang 

diangkat, kemudian disertakan tujuan penelitian ini. 

 

Bab II : memaparkan secara jelas tentang kerangka pemikiran yang digunakan 

untuk menganalisis data yang berhasil ditemukan. 

 

Bab III : membahas tentang metode penelitian yang digunakan. Kemudian dari 

mana diperoleh data-data yang sesuai dengan penelitian ini dan dilanjutkan pada 

penjelasan tentang sistematika penelitian. 

 

Bab IV : merupakan bagian dari gambaran umum yang akan menjelaskan secara 

rinci mengenai sisi historis dan dinamika peran IRGC serta kaitannya dengan 

kepentingan AS dan agenda keamanannya. 

 

Bab V : bagian dari pembahasan yang akan menjelaskan upaya sekuritisasi dari 

Pemerintah AS terhadap IRGC dengan melakukan konstruksi kepada audiens 

hingga menetapkan IRGC sebagai FTO. 

 

Bab VI : merupakan kesimpulan dan saran dari hasil analisis rumusan masalah 

dalam bab pembahasan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB IV 

GAMBARAN UMUM 

 

4.1. Peran IRGC dalam Politik dan Keamanan Iran 

 
 Sebelum memasuki pembahasan tentang IRGC, perlu kiranya untuk 

mengetahui kronologis singkat mengenai pembentukan organisasi militer di Iran 

sejak sebelum terjadinya Revolusi Islam Iran tahun 1979. Yakni bermula dari 

pembentukan aparat intelijen utama Iran yang dikenal sebagai organisasi bernama 

SAVAK (Sazman-e Ettela’at vaAmniat-e Keshvar) atau National Security and 

Intelligence Organization. Organisasi tersebut dibentuk saat era Perang Dingin 

dengan bantuan dari Amerika Serikat dan Israel demi melindungi 

kepentinganrezim Shah (Mohammad Reza Pahlavi) yang bersahabat dengan Barat 

dari potensi ancaman komunis, mengingat saat itu Iran berbagi perbatasan wilayah 

utara dengan Uni Soviet.1 

Dalam perkembangannya, SAVAK tumbuh menjadi organisasi yanng 

dominan dengan militer dan skala yang cukup luas, terdiri dari 15.000 pasukan 

siap tempur dan ribuan informan. Namun SAVAK memiliki reputasi yang buruk 

sebagai pasukan yang brutal. Pada era sebelum revolusi 1979, SAVAK berhasil 

menekan para pembangkang terhadap rezim Shah dengan cara menindas. Karena 

kebrutalannya itulah yang pada akhirnya menjadi faktor kebencian terhadap rezim 

Shah hingga puncaknya terjadi Revolusi Islam Iran.2 

                                                            
1Federal Research Division. 2012. Iran’s Ministry of Intelligence and Security: A Profile. 
Washington: Library of Congress. Hlm.6 
2Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pasca penggulingan rezim Shah Reza Pahlavi tahun 1979, lalu digantikan 

dengan rezim ulama yang dipimpin oleh Supreme Leader Ayatollah Ruhollah 

Khomeini. Singkatnya, Pemerintah Islam Iran yang baru, lantas membentuk 

sejumlah agensi intelijen kecil yang disebut SAVAMA (Sazman Ettela’at va 

Amniat Melli Iran) yang mewarisi para aparat intelijen SAVAK. Namun dalam 

prakteknya, SAVAMA justru lebih aktif dalam menemukan dan mengeliminasi 

musuh-musuh revolusi (baik di dalam maupun luar negeri) dibandingkan dengan 

mengumpulkan informasi layaknya agensi intelijen pada umumnya. Kemudian 

beberapa tahun setelah revolusi, aparat intelijen tersebut digabungkan ke dalam 

Ministry of Intelligence and Security (MOIS). 

Serupa tapi tak sama, IRGCdidirikansebagai institusi militer Iran yang 

independen untuk menjamin cita-cita revolusi. Keberadaan IRGC memiliki status 

khusus di dalam birokrasi, karena berdiri secara terpisah dari pasukan militer 

biasa / artesh. Berdasarkan Konstitusi Iran, Supreme Leader memiliki hak untuk 

melakukan pengangkatan, pemberhentian, dan menerima pengunduran diri dari 

komandan IRGC.3 

IRGC memiliki personel sekitar 120.000 orang yang bertugas dalam 

pengamanan internal, keamanan eksternal dan kelangsungan rezim, serta berperan 

dalam angkatan darat (AD), angkatan laut (AL), dan angkatan udara (AU). 

Namun dalam hal ini ada pembagian tugas dan wewenang dari masing-masing 

pasukan antara IRGC dan Tentara Reguler Iran (Artesh). Angkatan Laut IRGC 

memiliki tanggungjawab untuk berpatroli di Selat Hormuz sedangkan Angkatan 

                                                            
3Constitution of the Islamic Republic of Iran, Article 110, Foundation for Iranian Studies. Diakses 
di http://fis-iran.org/en/resources/legaldoc/constitutionislamic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laut reguler (Artesh) memiliki tanggungjawab untuk menjaga dan patroli rutin di 

Laut Arab yang lebih luas serta Teluk Oman (perairan yang lebih dalam di lepas 

pantai). Lalu Angkatan Udara IRGC menjalankan program-program rudal balistik 

Iran, tetapi pertempuran dan dukungan penerbangan militer dioperasikan secara 

eksklusif oleh Angkatan Udara reguler (Artesh) yang memiliki pilot dan 

infrastruktur pendukung yang diperlukan untuk operasi angkatan udara.4 

 Sebagaimana piagam yang mendasari terbentuknya IRGC dalam 

mempertahankan revolusi (Islam Iran) di dalam negeri, IRGC memiliki instalasi 

di semua kota-kota besar di Iran yang diorganisir melalui kelompok reaksi cepat 

yang berfungsi sebagai pasukan cadangan dalam menanggulangi kerusuhan yang 

mungkin terjadi. Selain daerah perkotaan, IRGC juga beroperasi di daerah 

pedesaan berupa pasukan keamanan lain dalam misi yang mencakup kontrol 

perbatasan, counter-narcotics, dan penanggulangan bencana.5 

 Dalam prakteknya, IRGC memiliki keunggulan dalam menentukan opsi 

perang konvensional. Selain itu IRGC juga mengontrol secara ketat terhadap 

pengembangan dan penyebaran rudal balistik Iran, serta memiliki kapabilitas 

dalam melakukan teror secara eksternal melalui elit Qods Force. Sehingga dapat 

dikatakan bahwa adanya aktivitas Iran dalam mengembangkan dan mengirimkan 

senjata nuklir, mengawasi area penyimpanan, pelatihan, dan penyebaran 

infrastruktur, kemungkinan besar diawasi dan dijaga secara ketat oleh IRGC. 

                                                            
4CRS Report. 2019. Iran’s Foreign and Defense Policy. Washington: Congressional Research 
Service. Hlm 22. 
5Cordesman, Anthony H. 2005. Iran’s Developing Military Capabilites. Washington: Center  for 
Strategic and International Studies. Hlm 45-48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Dalam lembaga pertahanan dan keamanan Iran, terdapat jaringan birokrasi 

yang kompleks dalam mengatur otoritas dan kekuasaan IRGC, setidaknya dalam 

bentuk aturan tertulis. Pembentukan struktur formal ini pada awalnya 

dimaksudkan untuk mendorong koordinasi antara IRGC dengan militer (biasa) 

Iran yang disebut Artesh (dalam Bahasa Persia) dalam memitigasi masalah-

masalah berat yang muncul saat berkoordinasi di medan perang antara pasukan 

Artesh dan IRGC selama tahap akhir Perang Iran-Irak. Pada tahun 1988, rezim 

Iran menciptakan Joint Armed Forces General Staff, yang menyatukan para 

pemimpin dari tentara Artesh dan IRGC. Selain itu, adanya reformasi pasca 

perang  seperti pembentukan Kementerian Pertahanan dan Logistik Angkatan 

Bersenjata tahun 1989 dapat membantu mengurangi kewenangan IRGC. Saat ini, 

IRGC berada di bawah komando terpadu dengan angkatan bersenjata profesional 

Iran di tingkat Jenderal. 

Bersamaan dengan rantai komando militer ini, pembuatan kebijakan 

keamanan nasional Iran adalah proses yang melibatkan cabang resmi pemerintah 

dan jaringan pengaruh informal. masalah-masalah keamanan nasional utama 

diputuskan dalam Dewan Keamanan Nasional Tertinggi atau Supreme National 

Security Council (SNSC), yang meliputi presiden, menteri pertahanan dan menteri 

luar negeri, komandan Pengawal Revolusi, dan beberapa orang yang diangkat atau 

"perwakilan" dari Pemimpin Tertinggi.6 

Dewan Keamanan Nasional Tertinggi (SNSC) sebagai satu-satunya badan 

formal yang menyatukan sebagian besar para puhak yang berpengaruh ini 

                                                            
6Wehrey, Frederic dkk. ,2009. The Rise of Pasdaran: Assessing the Domestic Roles of Iran’s 
Islamic Revolutionary Guards Corps. Pittsburgh: RAND Corporation., hlm 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



didirikan pada tahun 1989 melalui Pasal 176 Konstitusi Iran. Dewan SNSC 

memiliki tiga tanggung jawab yang meliputi penentuan kebijakan keamanan 

nasional, memastikan bahwa kebijakan dalam negeri selaras dengan kebijakan 

keamanan nasional, dan menyusun sumberdaya untuk mempertahankan Iran dari 

ancaman eksternal dan internal.7 

Untuk lebih jelasnya mengenai struktur keamanan nasional Iran, dapat 

dilihat melalui bagan di bawah ini: 

Grafik 4.1 : Struktur Dewan Keamanan Iran8 

 

Struktur dewan ini secara luas mencerminkan tataran elit SNSC yang saat 

ini dipimpin oleh Ali Shamkhani sejak 2013 lalu menggantikan Saeed Jalili 

sebagai Secretary and Supreme Leader’s Representative of SNSC, yang kira-kira 

                                                            
7The Iran Primer. Supreme National Security Council of Iran. Diakses di 
https://iranprimer.usip.org/blog/2019/apr/01/supreme-national-security-council-iran 
8Ibid 
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jabatannya setara dengan Penasihat Keamanan Nasional AS.Di dalam struktur 

tersebut juga penting untuk diamati bahwa Presiden saat ini, Hassan Rouhani, 

terlepas dari kepemimpinannya di SNSC, sebenarnya ia hanya memiliki sedikit 

wewenang atas masalah pertahanan. Justru Ayatollah Ali Khamenei sebagai 

Supreme Leader saat ini yang memiliki otoritas konstitusional sebagai panglima 

tertinggi dan memiliki wewenang yang lebih penting, diantaranya memiliki 

pengaruh yang besar melalui peran mediasinya, hubungan pribadi dengan 

komandan-komandan teratas, dan memiliki perwakilan di seluruh lembaga 

keamanan.9 

Selain itu, tampaknya posisi individu (dalam hal ini Supreme Leader) 

lebih penting dibandingkan denganposisi institusi lain dalam mempertimbangkan 

pengambilan keputusan terkait keamanan nasional. Supreme Leader memiliki 

perwakilan khusus di SNSCdan penasihat khusus, seperti Menteri Luar Negeri 

dan komandan IRGC dalam Dewan Strategis untuk Hubungan Luar Negeri. 

Semua pejabat lainnya kemungkinan akan dikonsultasikan olehnya ketika mereka 

tidak berpartisipasi dalam sesi-sesi penting SNSC.10 

Pada akhirnya semua keputusan SNSC harus dikonfirmasi oleh Supreme 

Leader, Ayatollah Ali Khamenei, dimana pertimbangan dari badan tersebut 

menghasilkan rekomendasi kebijakan terkait permasalahan atau isu yang terjadi. 

Di antara keputusan besar terkait kebijakan luar negeri yang pernah terjadi, yakni 

peran dewan yang sangat penting sepanjang negosiasi di tahun 2013-2015 beserta 

dengan enam kekuatan utama dunia yang menghasilkan kesepakatan nuklir pada 

                                                            
9Wehrey, Frederic dkk. Op. Cit., hlm 10. 
10The Iran Primer. Supreme National Security Council of Iran. Diakses di 
https://iranprimer.usip.org/blog/2019/apr/01/supreme-national-security-council-iran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



tahun 2015. Sedangkan pada kebijakan domestik, SNSC menunjukkan 

pengaruhnya pada Desember 2017 dengan memblokir beberapa situs web dan 

aplikasi media sosial, termasuk Telegram dan Instagram, selama protes nasional 

yang dipicu oleh keluhan ekonomi dari masyarakat.11 

Dalam perkembangannya, jangkauan IRGC semakin meluas ke dalam 

ranah ekonomi, politik, dan sosial masyarakat, yang mana telah jauh melampaui 

mandat aslinya yang sebenarnya tergolong sederhana. Untuk memahami tingkat 

perbedaan ini perlu adanya perbandingan dari piagam formal serta dari visi awal 

IRGC yang digariskan oleh Ayatollah Khomeini. Sehingga sangat penting untuk 

memahami bagaimana hal itu diterima oleh publik Iran dan oleh faksi-faksi 

ideologis Iran. Dalam upaya untuk mendapatkan legitimasi dengan berbagai 

segmen populasi Iran, IRGC sering mengerahkan otoritas Ayatollah Khomeini 

serta perannya dalam merekonstruksi negara setelah Perang Iran-Irak tahun 1980-

an.12 

Jenderal Mayor IRGC pada Agustus 2007 menyampaikan bahwasanya 

pasca Perang Iran-Irak, IRGC memiliki tiga misi utama dan dua misi penunjang. 

Misi utama IRGC meliputi isu pertahanan, keamanan, dan budaya, sedangkan 

misi penunjangnya adalah berkaitan dengan pembangunan negara serta 

melakukan operasi pertolongan dan penyelamatan saat terjadi bencana alam.13 

Secara lebih detail, tugas dari IRGC pada awalnya ditentukan secara 

tertulis oleh dekrit yang dikeluarkan oleh Ayatollah Khomeini melalui 

                                                            
11Li, David K. 2017. Iran blocking social media to ‘maintain public safety’: officials. Diakses di 
https://nypost.com/2017/12/31/iran-blocking-social-media-to-maintain-public-safety-officials/ 
12Wehrey, Frederic dkk. Op. Cit., hlm 19. 
13IRNA. 2007. Iran: Guards Commander Says Change in Guards Strategy Neccessary. FBIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Revolutionary Council pada waktu satu bulan pasca deklarasi Iran dari Monarki 

ke Republik Islam pada tahun 1979. IRGC memang berbeda dengan tentara 

kerajaan saat Shah (Mohammad Reza Pahlavi) berkuasa, secara umum IRGC 

memiliki keunggulan dalam perannya di internal Iran yakni menumpas gerakan-

gerakan yang kontra terhadap revolusi, walau di waktu yang sama juga berupaya 

penuh untuk menyebarkan ide-ide revolusi di kawasan. Revolutionary Council 

dalam hal ini menyebutkan tugas-tugas dari IRGC yang meliputi delapan 

kategori:14 

1) Membantu polisi dan pasukan keamanan dalam penangkapan atau 

mengamankan elemen-elemen yang kontra terhadap revolusi. 

2) Memerangi pasukan bersenjata yang kontra terhadap revolusi. 

3) Melakukan pertahanan melawan serangan dan aktivitas pasukan 

asing di dalam negeri. 

4) Berkoordinasi dan bekerja sama dengan angkatan bersenjata / 

tentara Iran. 

5) Melatih pasukan-pasukan IRGC secara moral, ideologi, serta hal-

hal yang berkaitan dengan militer dan politik. 

6) Membantu Republik Islam Iran dalam mengimplementasikan 

Revolusi Islam. 

7) Mendukung gerakan pembebasan dan seruan mereka untuk 

mencapai keadilan bagi orang-orang yang tertindas, di bawah 

pengawasan pemimpin Revolusi Republik Islam Iran. 

                                                            
14Petrochemical Research and Technology Company. 2008. Event List of the Revolutionary 
Council. Diakses di http://www.npc-rt.ir/eventlist-fa-1386-2-2.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8) Memanfaatkan sumber daya manusia dan keahlian IRGC untuk 

menghadapi bencana nasional dan bencana yang tak terduga, serta 

mendukung rencana pengembangan Republik Islam Iran untuk 

memaksimalkan sumber daya IRGC semaksimal mungkin. 

Jika dilihat kembali ke dalam struktur organisasi yang penulis paparkan 

sebelumnya, IRGC memiliki divisi khusus yang berfokus dalam mengelola 

hubungan luar negeri yakni Qods (Jerussalem) Force (QF). Melalui Qods Force, 

IRGC memainkan peran dalam kebijakan luar negeri dalam menggunakan 

pengaruhnya di dalam kawasan untuk mendukung gerakan-gerakan dan para 

pemimpin yang pro terhadap Iran. Komandan IRGC-QF, Qassem Soleimani, 

menyatakan bahwa ia memiliki saluran komunikasi langsung dengan Supreme 

Leader Khamenei. Pasukan IRGC-QF yang diperkirakan mencapai 10.000-15.000 

orang, mengambil peran dalam memberikan masukan, dukungan, dan mengatur 

arus pengiriman senjata terhadap faksi-faksi dan para pemimpin yang pro-Iran di 

wilayah Lebanon, Iraq, Suriah, negara-negara di Teluk Persia, Gaza / West Bank, 

Afganistan, dan Asia Tengah.15 

Para pemimpin IRGC telah mengkonfirmasi bahwa QF berada di Suriah 

untuk membantu rezim Bashar al-Assad dalam melawan pemberontakan 

bersenjata di Suriah, dan mereka juga menyarankan pemerintah Irak untuk 

menentang Negara Islam (juga dikenal sebagai ISIS atau ISIL), serta dengan 

diam-diam menyelaraskannya disana dengan pasukan AS. Undang-Undang 

Otorisasi Pertahanan Nasional TA2016 (P.L. 114-92) bagian 1223, menyebutkan 

adanya laporan tentang beberapa interaksi militer AS dengan IRGC-QF, yang 

                                                            
15Katzman, Kenneth. 2009. The Warriors of Islam: Iran’s Revolutionary Guard. Washington: 
Westview Press. Hlm 22-24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



mungkin terjadi di Irak. Komandan IRGC-QF selama 1988-1995, Brigadir 

Jenderal Ahmad Vahidi, yang menjabat sebagai menteri pertahanan selama 2009-

2013, juga tercatat pernah memimpin QF ketika diduga membantu Hizbullah 

Lebanon dalam melakukan dua pemboman dengan target Israel dan Yahudi di 

Buenos Aires (1992 dan 1994) hingga iamenjadi buronan Interpol. Dia juga 

diduga merekrut aktivis Hizbullah Saudi yang kemudian dituduh melakukan 

pemboman Menara Khobar pada Juni 1996.16 

Memang pada awalnya IRGC ditugaskan untuk menegakkan mandat 

revolusi dan mengeliminasi gerakan-gerakan yang kontra revolusi. Namun dalam 

perkembangannya IRGC mulai mengambil alih peran intelijen. Di tahun 2009 

pasca gerakan oposisi berkumpul untuk memprotes pemilihan umum yang diduga 

curang, Supreme LeaderIran, Ayatollah Ali Khamenei mengkonsolidasikan 

badan-badan intelijen Iran di bawah komando intelijen IRGC. Sejak saat itu 

eksistensi IRGC semakin menguat dan bahkan memiliki pengaruh yang lebih 

besar dibandingkan MOIS dalam sistem intelijen. Supreme Leader Khamenei 

memiliki kontrol langsung terhadap organisasi intelijen IRGC dalam memeriksa 

pasukan internal yang dinilai berseberangan (baik prinsip, ideologi, atau 

implementasi) dengan pemerintah.17 

Sejauh ini IRGC semakin berkembang menjadi kekuatan politik yang kuat 

di Iran, dengan cara menggunakan kekuatan intelijennya yang masif untuk 

mendapatkan kendali atas internet, sistem telekomunikasi, dan sektor-sektor 

perekonomian. Sehingga IRGC dapat disebut sebagai entitas atau organisasi 

militer terkuat dalam politik Iran yang memiliki kepentingan khusus. Hingga saat 
                                                            
16Wehrey, Frederic. 2009. The Rise of Pasdaran. Washington: Rand Corporation. Hlm 33-34. 
17Federal Research Division, Iran’s Ministry of Intelligence and Security: A Profile. Hlm 6-10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ini, sebagian besar kepentingan IRGC selaras dengan kepentingan rezim ulama 

dan Supreme Leader sebagai pucuk kepemimpinan tertinggi di Iran. 

 

4.2. Ekspansi IRGC ke dalam Perekonomian Iran 

 Dalam perkembangannya IRGC memperluas pengaruhnya ke hampir 

setiap sektor pasar di Iran, mulai manufaktur, otomotif, hingga real estate. Bisa 

dikatakan bahwa kegiatan bisnis IRGC di dalam domestik Iran ini 

menggambarkan bahwa entitas ini bersifat multidimensional. Komersialisasi 

IRGC pada akhirnya semakin berpotensi untuk mendulang dukungan dari para 

elit keuangan dan berbagai perusahaan.18 

 Jika diruntut secara historis, awal mula masuknya IRGC ke dalam 

perekonomian Iran dimulai saat terjadinya perang antara Iran-Irak, dimana saat 

itu Supreme Leader Iran melembagakan sistem perangkat formal ke dalam 

organisasi IRGC dengan dibubuhkan penanaman gagasan ke dalam budaya 

institusionalnya, mengenai upaya untuk mendapatkan penghasilan tambahan, 

hak-hak istimewa, dan status khusus bagi para pemimpin senior IRGC.19 

 Motif IRGC dalam mencari keuntungan semakin tampak di era tahun 

1992-1993, ketika Rafsanjani yang menjabat sebagai presiden Iran saat itu dan 

terkenal cukup lihai dalam bidang bisnis, menginisiasi ide dalam melibatkan 

organisasi pemerintahan ke  dalam transaksi bisnis sebagai upaya mendapatkan 

keuntungan secara mandiri.20 Hingga akhir tahun 1990-an, proses ekspansi 

ekonomi ini semakin gencar dilakukan saat era presiden Ahmadinejad, yang 

                                                            
18Wehrey, Frederic dkk. Op. Cit.,hlm 55. 
19Ibid, hlm 56 
20 Sazegara, Mohsen. 2008. “Sepah va seh enherof” (The IRGC and three aberrations). Diakses di 
http://www.sazegara.net/persian/archives/2006/07/060723_154435.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



memberikan penawaran bisnis tanpa kontrak kepada IRGC, khususnya di bidang 

pengeboran minyak dan gas, konstruksi saluran pipa, dan pengembangan 

infrastruktur berskala besar.21 Penting untuk dicatat bahwa ekspansi IRGC ke 

dalam sektor bisnis ini memanfaatkan jaringan sosial informal yang 

dikembangkan oleh para mantan pejabat dan veteran Iran. 

 Selanjutnya pembentukan model ekonomi informal tersebut serta 

penciptaan jaringan dan klien dalam bisnis yang dilakukan IRGC tidak terlepas 

dari adanya sebuah yayasan (the bonyads) revolusi dengan menumpuk cadangan 

kekayaan yang cukup besar dengan dikendalikan oleh beberapa tokoh ulama 

Iran. Yayasan tersebut merupakan jaringan perekonomian informal yang sudah 

terbentuk sejak lama, yakni meneruskan dari pemerintahan Syah Reza Pahlavi. 

Dan setelah penggulingan kekuasaan Syah Reza Pahlavi, yayasan tersebut 

diambil alih oleh Mostazafan Foundation.22 

 Di Iran sendiri ada dua yayasan penting yang secara tidak langsung 

dikontrol dan dipengaruhi oleh IRGC, yakni Mostazafan Foundation dan 

Foundation of Martyrs and Veterans Affairs. Mostafazanmerupakan yayasan 

terbesar di Iran dan terintegrasi cukup kuat dengan perekonomian Iran. Yayasan 

ini juga bergerak secara resmi sebagai Non-Governmental Organization (NGO) 

dengan diawasi langsung oleh Supreme Leader. Ditilik dari sisi historisnya, 

Mostafazan juga menjalin hubungan ekonomi dengan negara-negara di Timur 

                                                            
21Gharargah-e Sazandegiye Khatam al-Anbia (Ghorb). 2008. National Iranian Gas Company “The 
seventh national gas pipeline contract was signed in presence of the minister of oil and the head of 
IRGC”. Diakses di http://www.khatam.com/default_english.asp 
22Wehrey, Frederic dkk. Op. Cit., hlm 57. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tengah, Eropa, Afrika, Asia Selatan, dan Rusia, serta beberapa negara pecahan 

Uni Soviet.23 

Kemudian di era 1989-1900, Iran mulai memprivatisasi perekonomiannya 

di bawah kepemimpinan Supreme Leader Khameneidalam rangka memacu 

pertumbuhan ekonomi. Terhitung hingga satu dekade setelahnya, privatisasi terus 

ditingkatkan hingga penjualan aset sektor publik Iran mencapai 120 juta US 

Dollar. Namun dari fakta yang terhimpun, hanya sekitar 17 persen saja aset-aset 

tersebut yang benar-benar berada di sektor swasta, sementara sisanya diserahkan 

ke organisasi semi-pemerintah, diantaranya yang dominan adalah IRGC dan 

beberapa perusahaan ataupun asosiasi yang berafiliasi dengan IRGC.24 

Sejak periode privatisasi tersebut, IRGC telah memegang kendali terhadap 

kepentingan ekonomi makro Iran dengan menggunakan pendekatan keamanan. 

IRGC mengontrol jaringan pipa, bandara, dermaga ilegal, dan bank-bank besar. 

Perusahaan konstruksi milik IRGC, Khatami Al-Anbia, secara teratur menerima 

kontrak besar untuk proyek-proyek infrastruktur, termasuk proyek senilai $342 

juta pada 2007 untuk mengembangkan Pelabuhan Chah Bahar dan proyek senilai 

$850 juta pada 2010 untuk beberapa kontrak tanpa tender dalam pengembangan 

minyak dan gas alam.25 

Namunpeningkatan aktivitas ekonomi IRGC dikritik secara terbuka di 

beberapa sektor Iran. Jaringan perusahaan yang terhubung dengan IRGC telah 

                                                            
23Khalaji, Mehdi. 2007. Iran’s Revolutionary Guard Corps. Inc., Washington: Washington 
Institute for Near East Policy. 
24Ganji, Akbar. 2013. Iran: The High Cost of the IRGC’s Economic Might. The National Interest. 
Diakses dari http://nationalinterest.org/commentary/iranthe-high-cost-the-irgcs-economic-might-
9495. 
25Alfoneh, Ali. All the Guard’s Men: Iran’s Silent Revolution.World Affairs 173, no. 3. Hlm 76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



menyebabkan penggelapan yang signifikan. Pada tahun 2009,.IRGC dan 

pemimpin militer lainnya secara terbuka mendapat hukuman dari pemerintah 

karena kasus korupsi. Dan pada 2013, seorang pengusaha terkemuka yang 

memiliki hubungan dekat dengan kepemimpinan IRGC juga ditangkap di Turki 

atas tuduhan korupsi.26 

Presiden Iran saat ini, Hassan Rouhani, menentang keterlibatan ekonomi 

yang lebih besar dari IRGC dengan cara membatalkan beberapa kontrak 

pemerintah dengan IRGC dan perusahaan terkait dalam menanggapi tuduhan 

korupsi. Pada tahun 2013, Khamenei mengutarakan opininya kepada pemimpin 

IRGC tentang ketidaksenangannya atas keterlibatan IRGC di dalam ekonomi dan 

politik Iran.27 

Keterlibatan IRGC dalam sektor ekonomi swasta Iran akhirnya dapat 

membuatnya rentan terhadap sanksi ekonomi internasional. Badan-badan intelijen 

Barat mulai semakin menyadari akan kekangan ekonomi IRGC, dan mereka telah 

berusaha menggunakan hal tersebut untuk keuntungan mereka saat merancang 

sanksi. Aparat IRGC yang terlibat dalam pasar gelap mungkin diuntungkan dari 

adanya sanksi tersebut, karena mendorong arus kegiatan ekonomi ke dalam 

domain mereka. Tetapi perlu diingat bahwa aparat IRGC yang terlibat di pasar 

gelap ini adalah pejabat tingkat rendah atau menengah yang memiliki sedikit 

pengaruh politik. Sedangkan para pemimpin IRGC tingkat tinggi yang memiliki 

                                                            
26The Economist. 2014. Goon Squad: Will the Conservative camp sink a nuclear deal?. Diakses di 
https://www.economist.com/sites/default/files/20141101_iran.pdf 
27Ganji, Akbar.Loc. Cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kepentingan ekonomi di perusahaan-perusahaan besar justru terkena dampak 

negatif dari sanksi tersebut.28 

 
1.3. Dinamika Rivalitas IRGC dan Amerika Serikat 

Persaingan antara Iran melalui IRGC dan Amerika Serikat sebenarnya 

sudah muncul sejak pergantian pemerintahan antara Rezim Syah Reza Pahlavi 

yang menjadi kawan dekat AS dan Israel menjadi rezim revolusi di bawah 

kepemimpinan Supreme Leader Iran, Ayatullah Ali Khomeini tahun 1979. Sejak 

saat itu AS dan Iran terlibat di dalam perang-perang yang terjadi di kawasan 

Timur Tengah melalui proksinya masing-masing. AS juga selalu berupaya 

memberikan sejumlah sanksi dari tahun ke tahun kepada Iran dan IRGC dengan 

tujuan untuk menghentikan dominasi Iran yang mengancam stabilitas keamanan 

dan kepentingan nasional AS di kawasan Teluk.  

Pada tahun 2006, IRGC dikenakan sejumlah program sanksi AS yang 

dikelola oleh US Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets 

Control(OFAC) karena keterlibatan IRGC dalam pengadaan peralatan canggih 

yang dapat digunakan untuk mendukung pengembangan rudal balistik Iran yang 

berpotensi membawa hulu ledak nuklir. Di saat yang sama, OFAC juga 

memberikan sanksi terhadap IRGC-QF melalui Executive Order 13224 

dikarenakan aktivitas bantuan terhadap milisi-milisi di Timur Tengah dengan 

menyediakan dukungan materi kepada Taliban, Hizbullah, Hamas, Palestinian 

                                                            
28The Economist. Loc. Cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Islamic Jihad, dan Popular Front for the Liberation of Palestine-General 

Command (PFLP-GC).29 

OFAC juga mengambil langkah tambahan untuk memberi sanksi kepada 

IRGC di bawah Executive Order 13553 karena kasus pelanggaran hak asasi 

manusia yang cukup serius yang terjadi di Iran sejak pemilihan umum pada Juni 

2009. Melalui E.O. tersebut, seluruh properti yang dimiliki IRGC di Amerika 

Serikat atau dalam pengelolaan warga AS yang berafiliasi dengan IRGC 

dimanapun ia berada akan diblokir secara keseluruhan. Serta IRGC beserta 

seluruh anggotanya dilarang melakukan perjalanan (travel-banned) ke seluruh 

wilayah AS.30 

Segera setelah itu, Presiden Obama juga mengeluarkan Executive Order 

13606 yang menargetkan orang-orang yang mengoperasikan, memberi 

pengarahan dalam pengoperasian, memfasilitasi teknologi informasi dan 

komunikasi, pemantauan, pelacakan komputer atau jaringan yang dapat 

membantu terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, oleh atau atas nama 

Pemerintah Suriah atau Pemerintah Iran. Kongres AS memberikan sanksi kepada 

IRGC karena menekan informasi online dan perannya dalam mengidentifikasi 

ataupun menangkap para demonstran yang terlibat dalam kerusuhan pasca pemilu 

                                                            
29US Department of the Treasury. 2007. Fact Sheet: Designation of Iranian Entities and 
Individuals for Proliferation Activities and Support for Terrorism. Press Center. Diakses di: 
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/hp644.aspx 
30US Department of the Treasury. 2011. Treasury Sanctions Iranian Security Forces for Human 
Rights Abuses. Diakses di: https://www.treasury.gov/press-center/press-
releases/Pages/tg1204.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



di tahun 2009. Ketentuan hukum dan sanksi yang dikenakan kepada IRGC 

melalui E.O. 13606kurang lebih sama dengan E.O.13553.31 

Pada tanggal 1 Juli 2010, Kongres AS juga memberlakukan 

Comprehensive Iran Sanctions, Accountability, and Divestment Act of 2010 

(CISADA)pada Section 104(c)yang mengancam akan memutus akses lembaga 

keuangan asing ke sistem keuangan AS jika terbukti memfasilitasi suatu transaksi 

dan penyediaan layanan keuangan kepada IRGC beserta afiliasinya. Dengan 

demikian, akses IRGC terhadap sistem keuangan global terputus secara efektif, 

karena berbagai bank asing menarik diri dari keterlibatan dalam transaksi yang 

melibatkan IRGC dan afiliasinya.32 

Lalu pada tahun 2012, Kongres AS juga memberlakukan Iran Threat 

Reduction Act (TRA) yang memberlakukan sanksi sekunder bagi IRGC. Misalnya 

pada Section 302(a), disebutkan bahwa adanya pemberian sanksi pada warga non-

AS yang secara materiil terbukti membantu, mensponsori, atau pemberian 

dukungan finansial, material, teknologi, atau barang dan jasa, terhadap IRGC dan 

para pejabat di dalamnya dan seluruh afiliasinya. Melalui ketentuan tersebut, 

warga non-AS yang terlibat dalam transaksi dengan IRGC atau afiliasinya akan 

diblokir dan dikenakan sanksi berat dari Pemerintah Amerika Serikat.33 

                                                            
31Federation of American Scientist. 2012. Executive Order 13606: Blocking the Property and 
Suspending Entry Into the United States of Certain Persons With Respect to Grave Human Rights 
Abuses by the Governments of Iran and Syria via Information Technology. Diakses di: 
https://fas.org/irp/offdocs/eo/eo-13606.htm 
32US House of Representative. 2014. Comprehensive Iran Sanction, Accountability, and 
Divestment Act of 2010. Public Law 111–195. Diakses di: https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Documents/hr2194.pdf 
33US Government Information. 2012. One Hundred Twelfth Congress 
of the United States of America. Diakses di: https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Documents/hr_1905_pl_112_158.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hubungan perdagangan antara Iran dan AS juga memiliki regulasi yang 

spesifik mengenai larangan perdagangan berdasarkan Iran’s Transaction 

Regulation (ITR). Di dalam regulasi tersebut, adanya larangan impor minyak dari 

Iran ke AS, namun diperbolehkan bagi Iran untuk melakukan perdagangan 

minyak dengan negara lain. Di dalam ITR juga disebutkan mengenai larangan 

barang-barang terlarang di Iran, dan melarang aktivitas apa pun oleh pihak AS 

dalam menengahi transaksi komersial yang melibatkan Iran.34 

 Namun tiga tahun berikutnya, AS dan Iran sempat tergabung dalam 

perjanjian multinasional bernama JCPOA (The Joint Comprehensive Plan of 

Action) yang ditandatangani pada tahun 2015. Dalam perjannjian tersebut terdiri 

dari Iran dan P5+1 yakni Amerika Serikat, Rusia, China, Inggris, Perancis, dan 

Jerman. JCPOA memuat batasan (walau tidak seketat dalam Resolusi 1929) 

tentang impor atau ekspor senjata konvensional Iran hingga lima tahun ke depan, 

juga tentang pengembangan dan pengujian rudal balistik yang mampu 

menghasilkan senjata nuklir hingga delapan tahun tahun ke depan.35 

 Namun pada Mei 2018, Presiden Trump menyatakan bahwa AS mundur 

dari kesepakatan nuklir Iran, karena Trump melihat JCPOA terlalu 

menguntungkan Iran. JCPOA membatasi pengayaan uranium Iran dengan imbalan 

Iran bebas mengekspor minyaknya ke seluruh dunia. Dengan begitu, di mata 

Trump, Iran lebih leluasa menjalankan politik sektarian, agresif, dan ekspansif di 

kawasan Timur Tengah. Kini, Iran mengontrol empat ibu kota negara Arab: Irak, 

Suriah, Libanon, dan Yaman. Trump memandang hal ini menantang hegemoni 

                                                            
34The Economist. Op. Cit.Hlm 15-16 
35 CRS Report. 2019. Iran’s Foreign and Defense Policies. Washington: Congressional Research 
Service. Hlm 16-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Amerika di Timur Tengah. Ia menyatakan mundur dari kesepakatan kecuali 

dimasukkan persyaratan baru, yaitu Iran harus menghentikan program peluru 

kendali balistik, memberikan akses tak terbatas kepada Badan Energi Atom 

Internasional (IAEA) untuk menginspeksi seluruh area militer Iran, dan 

pembatasan permanen program nuklir Iran.36 

 Berkaitan dengan IRGC, entitas militer ini memainkan peran di dalam 

pertahanan Iran baik internal maupun eksternal, dalam mendukung pergerakan 

pro-Iran di kawasan Timur Tengah, serta mengontrol perekonomian Iran sebanyak 

20%. Lalu pada tahun 2017, Sayap luar negeri dari IRGC yang bernama Qods 

Force telah dijatuhi sanksi oleh AS dalam dugaan pengembangbiakan nuklir, 

dukungan terhadap terorisme, dan pelanggaran hak asasi manusia.37 

Hingga kemudian di tahun 2019 saat pelabelan IRGC sebagai FTO oleh 

AS secara resmi melalui Section 219 of the Immigration and Nationality Act 

(INA), IRGC dan sub-divisinya dijatuhi sanksi oleh AS, terutama perusahaan yang 

dimiliki atau dikendalikan oleh IRGC, seperti perusahaan besar bernama Khatam 

Al-Anbia. 

Dengan adanya penetapan sebagai FTO, Pemerintah AS tersebut 

memberikan kewenangan bagi US Secretary of State untuk memberikan implikasi 

sanksi yang berbeda-beda. Secara khusus, lembaga keuangan AS diharuskan 

untuk memblokir semua transaksi yang melibatkan aset IRGC dalam 

kepemilikannya atau yang berada di bawah kendali IRGC. Selain itu, perwakilan 

                                                            
36Ibid., Hlm 19. 
37CRS Report. 2019. Iran Sanctions. Washington: Congressional Research Service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



atau anggota IRGC dilarang memasukiwilayah Amerika Serikat dan dapat diusir 

dari AS. 

Selanjutnya IRGC juga dikenakan sanksi khusus yang diberlakukan bagi 

semua pihak yang terlibat melalui 18 U.S. Code § 2339B: Providing material 

support or resources to designated foreign terrorist organizations.  Siapapun 

individu atau entitas dilarang untuk memberikan dukungan material atau 

sumberdaya apapun kepada IRGC, yang mencakup bantuan mata uang atau 

instrumen moneter, layanan keuangan, penginapan, pelatihan, saran atau bantuan 

ahli, rumah persembunyian, dokumentasi atau identifikasi palsu, peralatan 

komunikasi, fasilitas, senjata, zat mematikan, bahan peledak, personel, dan 

transportasi. Bagi pihak-pihak yang melanggar dan tetap memberikan bantuan 

kepada IRGC, akan dikenai hukuman perdata dan pidana, termasuk penjara 

hingga maksimal 20 tahun atau bahkan seumur hidup.38 

Secara spesifik beberapa poin yang terdapat dalam kebijakan penjatuhan 

sanksi terhadap IRGC bisa dilihat dalam beberapa poin dibawah ini: 

 Dalam Executive Order 13382 terkait isu HAM dalam E.O. 13553, IRGC 

dan unit-unit  di luar negeri yang berafiliasi dengan IRGC, termasuk 

perusahaan, partner dan pihak yang bekerjasama dengan organisasi 

tersebut akan dijatuhkan sanksi karena dianggap mendukung tindakan 

terorisme. 

                                                            
38 Cullis, Tyler. 2017. IRGC Sanctions: A (Brief) History. Sanction Law. Diakses di: 
https://sanctionlaw.com/irgc-sanctions-brief-history/#.XTcmqOgzbDe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Iran Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012 (IFCA) akan 

menyusun mekanisme untuk memblokade segala jenis transaksi dengan 

perusahaan yang berafiliasi dengan IRGC. 

 Semua pihak yang memberikan dukungan materil dengan mendanai atau 

bantuan teknologi juga termasuk sebagai pihak yang akan mendapatkan 

sanksi karena dianggap mendukung tindakan terorisme. 

 Perusahaan kontraktor AS yang terlibat transaksi dengan IRGC untuk 

segera memutus kontrak dan tidak melanjutkan transaksi dengan IRGC di 

masa mendatang. 

 Adanya persetujuan Presiden untuk mengelompokkan pihak yang terlibat 

sebagai pihak resmi, agen atau kelompok yang berafiliasi dengan IRGC 

untuk menentukan pemberian sanksi. 

 Bank – bank yang melakukan transaksi dengan IRGC atau kelompok yang 

berafiliasi dengannya dalam bentuk pendanaan, bantuan barang dan teknis 

juga akan dikenakan sanksi pencabutan izin beroperasi dan untuk 

perusahaan asing akan dicabut hak izin berbisnis di AS. 

 Bank – bank yang terlibat transaksi dan kerjasama dengan Iran Central 

Bank juga akan menerima sanksi dikarenakan secara tidak langsung ikut 

mendanai IRGC.39 

 

                                                            
39CRS Report, Iran’s Sanction. Loc. Cit., Hlm 34. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB V 

Penetapan Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) 

Sebagai Foreign Terrorist Organization (FTO) oleh 

Pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2019 

 

Setelah mendapatkan gambaran secara menyeluruh pada bab IV mengenai 

apa itu IRGC, bagaimana peran dan perkembangannya, serta pandangan Amerika 

Serikat terhadap eksistensi militer tersebut, maka pada bab ini akan dibahas 

tentang proses penetapan IRGC sebagai organisasi teroris FTO oleh Pemerintah 

Amerika Serikat pada tahun 2019 sebagai bentuk sekuritisasi isu terhadap 

keamanan nasional AS. 

5.1. Speech Act 

 Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab II, pengertian speech act 

merupakan upaya linguistik yang dilakukan oleh aktor sekuritisasi dalam 

mengartikulasikan isu ancaman keamanan terhadap suatu obyek acuan yang harus 

diselamatkan keberadaannya. Dalam penelitian ini, speech act yang dilakukan 

oleh Pemerintah AS terkait IRGC sebagai entitas militer Iran telah mengalami 

transformasi dari isu non-politicized menjadi isu politicized yang sudah memasuki 

ranah kebijakan publik yang secara signifikan membutuhkan respon pemerintah 

dalam membuat kebijakan ataupun mengalokasikan sumberdaya. 

5.1.1. Politicized 

 Pada bagian kali ini, penulis ingin memberikan gambaran mengenai posisi 

awal IRGC sebagai entitas militer Iran yang merupakan isu publik, kemudian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



setelah diartikulasikan hingga menjadi isu keamanan yang harus disekuritisasi. 

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa yang dinamakan politisasi isu 

yakni ketika sebuah isu dilihat sebagai masalah yang menjadi bagian dari 

kebijakan publik, lantas mengharuskan pemerintah agar dapat mengalokasikan 

sebuah kebijakan dan sumberdaya, atau bisa menjadi beberapa bentuk lain dari 

penguasaan komunal. 

 Pada variabel ini, setidaknya ada dua hal yang menjadi indikator, pertama 

adanya isu terorisme terkait IRGC, khususnya sebelum jangka waktu penelitian 

ini dimulai. Setelah itu beranjak pada indikator kedua yang membahas alokasi 

dana berupa anggaran pemerintah terkait isu terorisme. 

Menurut laporan resmi AS yang berjudul “OutlawRegime:A Chronicle of 

Iran’sDestructive Activities” yang dirilis pada September 2018 mengatakan 

bahwa IRGC memiliki kekuatan misil balistik terbesar di Timur Tengah,  dengan 

lebih dari sepuluh sistem penyimpanan serta fasilitas pengembangannya. IRGC 

juga memiliki memiliki fasilitas penyimpanan ratusan misil yang akan 

mengancam negara-negara di kawasan tersebut.  Di dalam laporan tersebut juga 

disebutkan bahwa misil yang dikembangkan oleh IRGC memiliki jangkauan 

mencapai jarak 2000 KM dari perbatasan Iran.1 

Selanjutnya berdasarkan laporan yang ditulis oleh US Director of National 

Intelligence, Daniel R Coates melalui Worldwide Threat Assessment of the US 

Intelligence Community, Ia menyebutkan bahwaIran memiliki, mengembangkan, 

dan mengekspor rudal balistik jelajah jarak pendek yang dapat digunakan oleh 

                                                            
1US Embassy and Consulate. 2018. Outlaw Regime: A Chronicle of Iran’s Destructive Activities. 
Diakses di https://it.usembassy.gov/outlaw-regime-a-chronicle-of-irans-destructive-activities/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pasukan Iran dan sekutunya di regional untuk melindungi mereka dan untuk 

meningkatkan kemampuan Iran dalam proyeksi kekuatan. Komunitas intelijen AS 

telah mengatakan dalam beberapa tahun terakhir bahwa Iran terus 

mengembangkan dan meningkatkan berbagai kemampuan militer baru untuk 

menargetkan aset militer AS dan sekutu di wilayah tersebut, termasuk pesawat 

tanpa awak bersenjata atau UAV (Unmanned Aerial Vehicle), rudal balistik, 

ranjau laut canggih, kapal peledak tak berawak, kapal selam, dan torpedo tingkat 

lanjut, serta rudal jelajah anti-ship dan serangan darat.2Program misil Iran yang 

dijalankan melalui IRGC Aerospace Force di bawah komando Al-Ghadir, yang 

juga telah dijatuhi sanksi melaluiExecutive Order nomor 13382.3 

Kemudian melalui press release yang diterbitkan oleh US Department of 

State di bulan April 2019, juga dijabarkan mengenai urgensi penetapan IRGC 

sebagai FTO serta berbagai aktivitasnya yang dinilai mengancam keamanan 

nasional AS. Diantaranya kematian 603 anggota US Service di Irak sejak 2003 

yang menyumbang 17% dari total kematian personel AS dari rentan tahun 2003 

hingga 2011 yang terbunuh oleh proksi IRGC di Irak.4 

Perspektif AS terhadap seberapa berbahayanya IRGC bagi keamanan AS 

berusaha dikonstruksikan oleh AS yang tertuang di dalam press release tersebut, 

dengan anggapan IRGC melalui dukungan penuh dari pemerintah Iran telah 

terlibat dalam aktivitas teroris sejak didirikan 40 tahun yang lalu. Peran IRGC 

                                                            
2CSIAC. 2019. Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community. 
Cyber Security & Information - Systems Information Analysis Center. Diakses di 
https://www.csiac.org/reference-doc/worldwide-threat-assessment-of-the-us-
intelligence-community/ 
3CRS Report, Iran’s Sanction. Op. Cit. 
4US Department of State. 2019. Designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps - The Fact 
Sheet.Diakses di: https://www.state.gov/designation-of-the-islamic-revolutionary-guard-corps/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dalam mengarahkan dan melaksanakan kampanye terorisme global didominasi 

oleh peran Qods Force sebagai sayap luar negeri dari IRGC. Disebutkan bahwa 

dalam beberapa tahun terakhir, perencanaan teror IRGC-QF telah terungkap dan 

cukup mengganggu di banyak negara seperti Jerman, Bosnia, Bulgaria, Kenya, 

Bahrain, dan Turki.5 

Di tahun 2011, Pasukan IRGC-QF juga pernah merencanakan serangan 

teroris terhadap Duta Besar Saudi untuk AS di wilayah Amerika, tapi rencana 

tersebut berhasil digagalkan. Pernah juga di tahun 2012 pasukan IRGC-QF 

tertangkap di Turki karena merencanakan serangan dan pengeboman di Kenya. 

Lalu di bulan Januari 2018, pemerintah Jerman juga sempat mengungkap sepuluh 

orang mata-mata IRGC yang terlibat ke dalam komplotan teroris di Jerman dan 

memberikan hukuman terhadap salah seorang mata-mata IRGC karena 

mengawasi kelompok Jerman-Israel. Kemudian pada bulan September 2018, 

pengadilan federal AS juga menetapkan Iran dan IRGC bertanggungjawab atas 

peristiwa pengeboman Menara Khobar 1996 yang menewaskan 19 orang 

kewarganegaraan AS.6 

Hubungan baik antara IRGC dan proksi-proksinya di kawasan juga turut 

disoroti oleh AS dan dianggap sebagai sebuah ancaman bagi keamanan dan 

kepentingan nasional AS. Hubungan baik tersebut diimplementasikan dengan 

bentuk dukungan finansial dan mateial lainnya yang berupa pelatihan, transfer 

teknologi, suplai senjata konvensional yang canggih, pemberian panduan dan 

arahan termasuk kepada Hizbullah, kelompok teroris Palestina seperti HAMAS 

                                                            
5Ibid. 
6Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dan Palestinian Islamic Jihad, Kata’ib Hizballah di Irak, al-Ashtar Brigades di 

Bahrain, serta berbagai kelompok teroris lain di Suriah dan sekitaran wilayah 

Teluk.7 

Bagi AS, peran dan keterlibatan IRGC selain dengan dukungan terhadap 

proksi-proksinya dan berbagai kelompok teroris di luar negeri, namun juga 

menampung teroris di wilayah perbatasan Iran sehingga memudahkan kegiatan 

mereka. Salah satunya dengan memberikan izin terhadap operasi Al-Qaeda untuk 

mengoperasikan fasilitas jalur utama pipa minyak yang melewati wilayah Iran 

sejak 2009, sehingga mereka dapat turut mendistribusikan uang dan pejuang ke 

wilayah Asia Selatan dan Suriah. Pada tahun 2016, Departemen Keuangan AS 

mengidentifikasi dan memberikan sanksi terhadap tiga anggota senior Al-Qaeda 

yang sempat menetap di Iran yang mendapat izin dari otoritas Iran. Serta termasuk 

juga beberapa orang yang terlibat dalam peristiwa pembajakan 9/11 untuk transit 

di wilayah Iran dalam perjalanannya ke Afganistan untuk menjalani pelatihan dan 

perencanaan operasional.8 

 Selanjutnya salah satu indikator dari isu yang berada dalam kategori 

politicized ini adalah adanya anggaran dana yang berkaitan dengan isu terorisme. 

Pemerintah Amerika Serikat sendiri sebagai securitizing actor telah menjadikan 

counter-terrorism sebagai pilar utama di dalam keamanan nasional AS, terutama 

sejak peristiwa 9/11 pada tahun 2001 silam. Berdasarkan data finansial dan 

anggaran yang dihimpun oleh Stimson Center Study, terhitung sejak 2002 hingga 

                                                            
7Ibid. 
8Strobel, Warren. 2018. Study questions Iran-al Qaeda ties, despite U.S. allegations. Diakses di: 
https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-alqaeda/study-questions-iran-al-qaeda-ties-despite-u-
s-allegations-idUSKCN1LN2LE 
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mengalami perubahan dari tahun ke tahun namun tidak ada perubahan secara 

drastis. Biasanya naik-turunnya jumlah anggaran tersebut dipengaruhi oleh 

program-program dari State Department’s Peacekeeping Operation dan 

pembiayaan militer asing melalui Departemen Luar Negeri di bawah naungan 

NADR (Non-Proliferation, Anti-Terrorism, Demining, and Related Program).12 

Dari adanya jumlah anggaran terhadap isu terorisme tersebut, dapat 

dikatakan bahwa AS memiliki keseriusan dalam melakukan counter-terrorism di 

berbagai kebijakan, termasuk dalam menanggapi entitas-entitas yang telah masuk 

ke dalam daftar panjang FTO. Terlebih pada pemerintahan Trump ini, pendanaan 

terhadap Departemen Pertahanan AS dalam menangani counter-terrorism telah 

terjadi peningkatan sebesar $ 2 milliar.13 

 

5.1.2. Securitizing Move 

Setelah mendapatkan gambaran terkait posisi IRGC sebagai entitas militer 

Iran serta dinamika hubungan dengan AS, langkah selanjutnya pada bagian ini 

adalah membuktikan adanya pergerakan isu terorisme oleh IRGC yang 

sebelumnya berada pada spektrum politisasi kemudian bergerak menuju 

sekuritisasi melalui serangkaian upaya yang dilakukan oleh aktor tertentu dalam 

mengartikulasi isu keamanan yang dikenal dengan istilah securitizing move. 

Proses pergerakan isu ini dapat dibuktikan dengan melihat indikator yakni adanya 

securitizing actor yang mengartikulasi masalah terorisme yang dilakukan melalui 

peran IRGC sebagai referent object. Langkah pertama untuk dapat membuktikan 

                                                            
12Ibid. Hlm 2 
13Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



proses ini adalah dengan mengidentifikasi securitizing actor pada kasus yang 

penulis angkat.    

5.1.2.1. Securitizing Actor 

Telah dijelaskan sebelumnya pada bab II bahwa securitizing 

actormerupakan aktor yang mendeklarasikan sesuatu sebagai ancaman 

nyata (existential threat) bagi obyek acuan (referent objects) yang harus 

diselamatkan keberadaannya. Kemudian peran ini dapat diartikan sebagai 

seseorang, atau sebuah kelompok. Biasanya, pihak-pihak yang tergolong 

sebagai securitizing actor adalah para pembuat kebijakan, pemimpin 

politik, birokrasi, pemerintah, kelompok lobi dankelompok penekan. 

Untuk penelitian kali ini, peran securitizing actor diperankan oleh aktor 

negara yakni Pemerintah Amerika Serikat. 

Pada April 2019, Pihak Gedung Putih AS menerbitkan press 

release mengenai statement Presiden Trumpterkait penetapan IRGC 

sebagai FTO, yakni sebagai berikut:  

“Today, I am formally announcing my Administration’s plan to 
designate Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), 
including its Qods Force, as a Foreign Terrorist Organization 
(FTO) under Section 219 of the Immigration and Nationality Act.  
This unprecedented step, led by the Department of State, 
recognizes the reality that Iran is not only a State Sponsor of 
Terrorism, but that the IRGC actively participates in, finances, and 
promotes terrorism as a tool of statecraft.  The IRGC is the Iranian 
government’s primary means of directing and implementing its 
global terrorist campaign”.14 

                                                            
14The White House. 2019. Statement from the President on the Designation of the Islamic 
Revolutionary Guard Corps as a Foreign Terrorist Organization. Diakses di 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tidak sampai di situ saja, Trump mengatakan bahwa siapapun 

yang melakukan bisnis dengan amerika maka akan dicap sebagai 

pendukung grup teroris.15 

5.1.2.2. Existential Threat 

 Setelah mengetahui peran Pemerintah AS sebagai securitizing 

actor, tahap selanjutnya adalah melihat isu yang diartikulasikan sebagai 

ancaman, yakni isu keamanan terkait adanya eksistensi dan aktivitas dari 

IRGC sebagai entitas militer Iran. 

 Penulis telah menjelaskan sebelumnya mengenai apa itu IRGC dan 

aktivitasnya serta kaitannya dengan kepentingan AS di kawasan dan 

global. IRGC didirikan sebagai institusi militer Iran yang independen 

untuk menjamin cita-cita revolusi. Keberadaan IRGC memiliki status 

khusus di dalam birokrasi, karena berdiri secara terpisah dari pasukan 

militer biasa / artesh. Berdasarkan Konstitusi Iran, Supreme Leader 

memiliki hak untuk melakukan pengangkatan, pemberhentian, dan 

menerima pengunduran diri dari komandan IRGC. 

Dalam perkembangannya, jangkauan IRGC semakin meluas ke 

dalam ranah ekonomi, politik, dan sosial masyarakat, yang mana telah jauh 

melampaui mandat aslinya yang sebenarnya tergolong sederhana. Untuk 

memahami tingkat perbedaan ini perlu adanya perbandingan dari piagam 

                                                                                                                                                                   
https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-president-designation-islamic-
revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-organization/ 
15Ibid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



formal serta dari visi awal IRGC yang digariskan oleh Ayatollah 

Khomeini.  

Sejauh ini IRGC semakin berkembang menjadi kekuatan politik 

yang kuat di Iran, dengan cara menggunakan kekuatan intelijennya yang 

masif untuk mendapatkan kendali atas internet, sistem telekomunikasi, dan 

sektor-sektor perekonomian. Sehingga IRGC dapat disebut sebagai entitas 

atau organisasi militer terkuat dalam politik Iran yang memiliki 

kepentingan khusus. 

Dalam hal ini, AS berusaha memposisikan IRGC sebagai ancaman 

terhadap keamanan nasional karena dianggap terlibat dan mendukung 

kegiatan terorisme global. Di tahun 2017, AS telah menjatuhkan sanksi 

kepada IRGC-QF dengan dugaan keterlibatan dan dukungan kepada 

militer dan paramiliter Hizbullah berupa bimbingan, pendanaan, suplai 

senjata, peran intelijen, dan dukungan logistik.16 

5.1.2.3. Referent Object 

Setelah mengetahui penjelasan masalah dan isu terorisme yang 

diangkat oleh Pemerintah AS terhadap eksistensi dan pergerakan IRGC 

sebagai existential threat, pada bagian kali ini penulis akan membahas 

mengenai objek apa yang ingin dimaksudkan oleh Pemerintah AS untuk 

diselamatkan keberadaannya atau yang disebut sebagai referent object. 

Dalam penelitian ini, penulis menemukan dua referent object yang 

                                                            
16US Department of The Treasury. 2019. Fact Sheet: Designation of Iranian Entities and 
Individuals for Proliferation Activities and Support for Terrorism. Diakses di: 
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/pages/hp644.aspx 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



berusaha diartukulasikan oleh Pemerintah AS, yakni mengenai keamanan 

nasional dan kepentingan ekonomi AS. 

Dinamika hubungan antara AS dan Iran tak terlepas dari faktor 

geopolitik dan kepentingan AS di kawasan Timur Tengah. Adanya proxy-

war antar kedua negara tersebut terus berlanjut mulai saat era Perang 

Dingin hingga saat ini, mengingat kedekatan Iran dengan Rusia. Salah satu 

upaya yang dilakukan Iran sejak 1979 adalah menyebarkan paham-paham 

revolusi Islam kepada negara-negara di kawasan, yang dalam hal ini 

diperankan oleh IRGC, mengalami persaingan dengan kepentingan AS 

sebagai aktor dominan yang berada di luar kawasan. Terlebih dari 

pergerakan Iran melalui IRGC Qods Force yang terlibat di dalam poros 

lawan AS seperti kubu Bassar Al-As’ad (Suriah), Hizbullah (Lebanon), 

dan HAMAS (Palestina). Berbagai proxy Iran di negara-negara tersebut 

memiliki progresivitas yang signifikan, karena selain menjadi concern 

tersendiri bagi AS dan menganggu kepentingan politiknya di Timur 

Tengah, termasuk juga ancaman terhadap kebijakan luar negeri ASuntuk 

memastikan Israel dalam kondisi aman di dalam stabilias kawasan.17 

Selain itu, objek yang menjadi referent object bagi AS berupa 

kepentingan ekonomi, berkaitan erat dengan jalur penghubung suplai 

minyak dan gas dari sekutu AS di Timur Tengah melalui Selat Hormuz 

yang secara geografis sangat strategis. Sejauh ini peran IRGC dalam 

mengawasi dan mengontrol arus suplai minyak di Selat Hormuz cukup 

                                                            
17Shapiro, Jacob L. 2018. The Ideologue's Case Against Iran. Geopolitical Futures. Diakses di: 
https://geopoliticalfutures.com/ideologues-case-iran/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



signifikan, hal tersebut tentu menjadi ancaman tersendiri bagi AS. 

Kemudian di satu sisi, pasca pemberian sanksi ekonomi kepada Iran dalam 

ekspor minyak pada tahun 2017, menyebabkan Iran untuk memasok 

minyak bagi para pembeli yang bertransaksi melalui jalur pasar gelap, 

dimana sebagian besar pendapatan dari penjualan tersebut digunakan 

untuk mendanai proxy yang pro terhadap Iran.18 

 

5.2. Acceptance by the Audience 

Seperti yang telah dibahas sebelumnya pada Bab II, sekuritisasi dapat 

dikatakan berhasil apabila dapat diterima oleh audiens (acceptance by the 

audiens). Tujuan yang dimaksud pada bagian ini adalah ingin membuktikan 

bahwa pihak audiens dapat teryakini oleh speech act yang dilakukan oleh 

Pemerintah Amerika Serikat sebagai securitizingactor. Lebih spesifik lagi, pihak 

audiens teryakini oleh adanya existentialthreat yang mengancam keberlangsungan 

hidup referentobject. Kemudian audiens tersebut telah dibagi menjadi empat 

yakni civil society support, epistemic community support, politicians support, dan 

military support. Sehingga, pembahasan pada bab ini dibagi menjadi empat sesuai 

dengan variabel dari konsep ini. Berikut masing-masing pemaparannya: 

 

 

                                                            
18Batmanghelidj, Esfandyar. 2018. Tougher U.S. Sanctions Will Enrich Iran’s Revolutionary 
Guards. Foreign Policy. Diakses dari: https://foreignpolicy.com/2018/10/04/irans-revolutionary-
guard-corps-wont-suffer-from-stronger-u-s-sanctions-theyll-benefit-irgc-trump-sanctions/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.2.1. Civil Society Support 

Pada bagian kali ini, penulis ingin memaparkan bukti-bukti penerimaan 

audiens dari civil society. Seperti yang telah di sampaikan pada Bab II, indikator 

dari variabel ini terdiri atas dua hal. Pertama, Civil society teryakini akan adanya 

existential threat dan referent object. Kedua, Civil society mendukung 

kemungkinan dilakukan upaya lanjutan oleh securitizing actor. Untuk mengukur 

indikator yang pertama dengan cara mencari polling terkait perhatian civil society 

terhadap existential threat dan referent object yang diartikulasikan oleh 

Pemerintah AS. 

Penetapan organisasi militer IRGC sebagai teroris memang cukup menyita 

perhatian publik di Amerika Serikat. Apabila isu-isu penetapan teroris 

sebelumnya ditujukan murni kepada kelompok-kelompok kekerasan, kali ini 

justru IRGC yang merupakan organisasi dibawah naungan negara langsung yang 

ditetapkan oleh Pemerintah AS sebagai organisasi teroris. Penetapan tersebut 

tentunya menimbulkan polemik dari domestik AS sendiri, masyarakat merespon 

isu tersebut dengan berbeda-beda, beberapa menunjukkan sikap dukungan dan 

lainnya menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh AS adalah tindakan yang 

ceroboh, mengingat hubungan AS dan Iran dalam beberapa tahun terakhir bisa 

dikatakan cukup buruk akibat isu nuklir yang sempat memanas bagi kedua negara. 

IRGC bisa dikatakan sebagai organisasi militer yang sangat dekat dengan 

pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Khamenei.19 

                                                            
19Litwak, Robert. 2014. Iran’s Nuclear Chess: Calculating America’s Moves. Washington: Wilson 
Center. Hlm 53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Di sisi lain, muncul fakta menarik, yakni adanya protes terhadap eksistensi 

IRGC dari kalangan domestik Iran sendiri, pada tahun 2018 masyarakat Iran 

melakukan demonstrasi di Teheran yang kemudian menjalar hingga ke 20 kota di 

Iran.  Demonstrasi tersebut merupakan aksi protes terhadap pemerintahan 

Ayatollah Khamenei dan menuntut pembubaran IRGC. Aksi tersebut berakhir 

dengan ricuh dan terjadi tindak kekearasan oleh keamanan Iran yang banyak 

dituding didalangi oleh IRGC.20 

Sementara media terbesar AS, BBC, dalam beritanya “Revolutionary 

Guard Corps: US labels Iran force as terrorists” menyatakan bahwa IRGC 

adalah ancaman bagi hak asasi manusia dan kebebasan masyarakat Iran. Senada 

dengan ucapan Mike Pompeo yang menyatakan bahwa “It’s time to take ”.21 

Salah satu bagian dari civil society yang mendukung penetapan IRGC 

sebagai FTO adalah perusahaan multinasional yang berasal dari AS. Di tahun 

2018, sejumlah Multinational Corporation/Company (MNC) asal AS yang 

berencana untuk keluar dari Iran atau berhenti melakukan transaksi bisnis dengan 

Iran terus bertambah setiap minggunya sejak penetapan sanksi oleh AS kepada 

Iran. Diantaranya perusahaan Boeing, Total, dan General Electric.22 

 Bukti kuat diatas memperjelas rasa insecurityyang landasan utama 

dikeluarkannya sekuritisasi oleh pihak pemerintah AS. Pemberhentian kerjasama 

                                                            
20Tagvaee, Babak. 2018. Iran May Be Facing Full Political Takeover by Revolutionary Guard 
Corps. The GlobePost. Diakses di  https://theglobepost.com/2018/06/26/iran-protest-
revolutionary-guard-corps/ 
21BBC News. 2019.“Revolutionary Guard Corps: US labels Iran force as terrorists”. Diakses di 
https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47857140 
22Wald, Ellen R. 2018. 8 Major Companies Still In Iran As U.S. Sanctions Inch Closer. The 
Forbes. Diakses di: https://www.forbes.com/sites/ellenrwald/2018/06/07/8-major-companies-still-
in-iran-as-us-sanctions-inch-closer/#2106b9261385 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



dengan perusahaan yang berafiliasi dengan IRGC tidak hanya terjadi Iran, tetapi 

kepada seluruh negara yang memiliki cabang perusahaan-perusahaan tersebut 

didalamnya. Salah satunya adalah Iraq, perusahaan yang harus menghentikan 

kegiatan bisnisnya adalah Khatam al-Anbiya Construction Headquarters.  

Perusahaan ini bergerak di bidang konstruksi yang bertugas memegang kontrak 

reparasi di Iran bersama dengan perusahaan-perusahaan AS seperti TAAM Corp, 

John Dree dan Falcon Iraq Construction.   

 Sektor kedua yang terkena imbas dari penjatuhan larangan adalah di 

bidang perminyakan. NIOC (National Iran Oil Company)yang merupakan 

perusahaan minyak terbesar di Iran dituding bekerjasamadengan IRGC. Hal 

tersebut didasarkan pada pernyataan pemerintah AS melalui Executive Order 

13599 yang menyatakan penunjukan mantan komandan IRGC Rastem Qasami 

sebagai direktur dari NIOC.  Lalu hal tersebut direspon oleh IOP yang merupakan 

organisasi yang menaungi perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang 

perminyakan dengan mengeluarkan wacana untuk mengeluarkan NIOC dari 

keanggotaan IOP(Iranian Oil Participants Ltd.).  IOP yang didirikan oleh BP 

(British Petroleum) mengeluarkan wacana untuk mengeluarkan NIOC dan 

melarang anggota-anggotanya untuk mengekspor minyak dari Iran. Sejauh ini 

hanya India yang menolak wacana tersebut dan terus berkomitmen untuk 

berbisnis dengan Iran, sementara perusahaan lainnya tidak menolak maupun 

melakukan protes terhadap wacana tersebut.23 

                                                            
23White House. 2018. Executive Order Reimposing Certain Sanctions with Respect to Iran. 
Foreign Policy. Diakses di: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-
reimposing-certain-sanctions-respect-iran/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Berdasarkan fakta-fakta diatas bahwa MNC yang juga menjadi bagian 

daricivil society mendukung sekuritisasi IRGC sebagai FTO oleh pemerintah AS. 

Hal tersebut dapat dibuktikan dengan pemberhentian kerjasama bisnis dan tidak 

adanya protes terkait kebijakan tersebut. Meskipun secara materil perusahaan-

perusahaan tersebut akan menerima dampak kerugian dari larangan berbisnis 

dengan Iran, nyatanya mereka sepakat dengan pemerintah bahwa IRGC adalah 

ancaman bagi keamanan nasional dan perlu diambil tindakan terkait ancaman 

tersebut. 

5.2.2. Epistemic Community Support 

 Variabel selanjutnya yang akan dipaparkan oleh penulis adalah epistemic 

communitysupport yang memiliki indikator berupa keteryakinan epistemic 

community terhadap adanya existential threat yang mengancam referent objects. 

Pada ruang lingkup yang ditentukan oleh penulis, kelompok yang menjadi kunci 

dalam merespon adanya isu penetapan IRGC sebagai FTO adalah AIPAC. AIPAC 

sendiri merupakan kelompok lobi Israel yang bertanggungjawab terhadap lobi 

kepentingan Israel dalam kebijakan AS. Organisasi lobi ini memiliki database 

yang komprehensif terkait dengan isu-isu publik dan berbagai sektor lain yang 

melibatkan hubungan antara Israel dan / atau AS. AIPAC juga cukup sering 

menerbitkan press release di website resminya yang mewakili opini dan 

penelitian terkait isu tertentu. 

 Faktanya, AIPAC memiliki pengaruh yang signifikan dalam pembahasan 

suatu isu di parlemen AS, mengingat Israel melalui AIPAC ini secara informal 

turut memberikan pendanaan di banyak kampanye pemilihan presiden AS serta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



kandidat terpilih untuk Kongres AS. Adapun dalam kasus sekuritisasi IRGC, 

AIPAC mampu menekan pemerintah AS hingga memberi label FTO (Foreign 

Terrorist Organization) terhadap IRGC yang mereka anggap sebagai ancaman 

bagi keamanan negara mereka. Israel dan IRGC memang memiliki sejarah konflik 

yang cukup panjang, baik dalam konflik langsung maupun proxy war.24 

 Berdasarkan data yang mereka himpun di dalam website resmi AIPAC 

(http://www.aipac.org), dijabarkan secara kronologis mengenai rivalitas Iran dan 

proksinya yang sebagian besar melibatkan IRGC baik secara langsung atau tidak 

dengan menargetkan warga sipil ataupun personel militer AS.25 Data tersebut 

secara rinci diruntut sebagai berikut: 

 Pada tahun 1981, Sekelompok mahasiswa Iran yang didukung oleh 

Supreme Leader Ayatollah Khomeini mengambil alih Kedutaan Besar AS 

di Teheran, menahan 52 diplomat dan warga negara AS yang disandera 

selama 444 hari. 

 Di tahun 1983, Organisasi terorisHizbullah yang didirikan, dipersenjatai, 

dilatih, dan didanai oleh Iran melalui IRGC melakukan dua pemboman 

bunuh diri di Lebanon: pemboman di bulan April di Kedutaan Besar AS di 

Beirut menewaskan 17 orang Amerika dan pemboman bulan Oktober 

terhadap barak Marinir AS di Beirut yang menewaskan 241 orang 

Amerika. 

                                                            
24Rossinow, Doug. 2018. The dark roots of AIPAC, ‘America’s Pro-Israel Lobby’. The 
Washington Post. Diakses di: https://www.washingtonpost.com/news/made-by-
history/wp/2018/03/06/the-dark-roots-of-aipac-americas-pro-israel-
lobby/?utm_term=.56fa66506548 
25AIPAC. 2018. A History of Iranian Attacks on Americans. Diakses di: https://www.aipac.org/-
/media/publications/policy-and-politics/aipac-analyses/one-pagers/a-history-of-iranian-attacks-on-
americans.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pada tahun 1996, Teroris Hizbullah yang didukung penuh oleh Iran 

melalui IRGC menyerang pasukan militer AS yang bertempat di Menara 

Khobar di Dhahran, Arab Saudi, menewaskan 19 orang Amerika dan 

melukai 372 lainnya. 

 Sekitar tahun 2000-2001, Iran secara sadar memberikan izin terhadap 

anggota Al-Qaeda, termasuk beberapa pembajak 9/11 untuk transit di 

wilayah Iran untuk melakukan pelatihan. 

 Sepanjang tahun 2003 hingga 2011, Milisi Syiah yang didukung Iran di 

Irak menewaskan ratusan anggota US Service dan warga sipil AS. IRGC 

memberikan pelatihan dan dukungan materi untuk serangan bertubi-tubi 

terhadap personel AS dengan senjata dan rudal konvensional, serta 

improvised explosive devices (IEDs) danexplosively formed projectiles 

(EFPs). 

 Pada tahun 2011, American Law Enforcement menggagalkan rencana yang 

disusun oleh IRGC untuk membunuh duta besar Arab Saudi untuk AS 

dengan mengebom sebuah restoran terkenal di Washington. 

 Selama tahun 2012-2013, Anggota IRGC di Nigeria ditangkap karena 

merencanakan pemboman yang menargetkan pihak-pihak yang berafiliasi 

dengan AS dan negara Barat lainnya di Nigeria. 

 Mulai tahun 2015 hingga saat ini, militer Iran yang dikomandoi oleh 

Angkatan Laut IRGC telah berulang kali melakukan berbagai tindakan 

provokatif terhadap AS di perairan internasional, termasuk diantaranya 

penyitaan dua kapal angkatan laut dan 10 pelaut AS pada Januari 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Pada bulan Juni 2017, dua orang anggota Hizbullah ditangkap karena 

melakukanpengawasan fasilitas militer dan penegakan hukum AS, serta 

bandara di Kota New York dalam persiapan untuk serangan teroris 

terhadap AS. 

 Pada Agustus 2018, dua agen mata-mata Iran ditangkap karena mengawasi 

target potensial untuk tujuan teror di AS, termasuk diantaranya 

menargetkan warga Israel dan Yahudi yang bermukim di Chicago. 

 Pada tahun 2018, Proksi teroris yang didukung Iran di Irak melancarkan 

serangan terhadap Kedutaan Besar AS di Baghdad dan Konsulat AS di 

Basra. Pendanaan dan pelatihan untuk serangan-serangan ini bersumber 

dan dijalankan oleh IRGC. 

Melalui serangkaian data kronologis tersebut, AIPAC berusaha 

menggarisbawahi kegiatan-kegiatan Iran yang melibatkan IRGC yang berbahaya 

di kawasan Timur Tengah. Serta desakan terhadap Kongres AS dan Gedung Putih 

untuk terus berkonfrontasi dalam menghadapi agresi regional Iran dan 

dukungannya terhadap terorisme global.26 

Kemudian pada tahun 2017, AIPAC juga menekan pemerintah AS melalui 

memo yang mereka keluarkan tentang desakan agar pemerintah AS segera 

mengambil sikap terkait peran IRGC yang semakin mengancam. Setidaknya 

terdapat empat poin dalam memo yang disampaikan oleh AIPAC diantaranya:27 

                                                            
26Ibid. 
27AIPAC. 2017. Designate the IRGC as a Terrorist Group. MEMO - The American Israel Public 
Affairs Committee. Diakses di: https://www.aipac.org/-/media/publications/policy-and-
politics/aipac-analyses/issue-memos/2017/designate-the-irgc-as-a-terrorist-group.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Mendesak Presiden Trump untuk segera mengambil sikap secepatnya 

dengan memberi sanksi melalui langkah politik dan ekonomi yang 

komperhensif. Selain itu Presiden Trump harus mendesak perusahaan-

perusahaan Imternasional yang beroperasi di Iran agar memutus kerjasama 

ekonomi dengan Iran khususnya IRGC. 

2. Sebagai strategi mengurangi pendapatan IRGC, pemerintah AS harus tegas 

dan siap menghukum perusahaan-perusaahaan yang masih berbisnis 

dengan IRGC dan melanggar sanksi AS.  

3. Untuk membatasi pendapatan IRGC Pemerintah juga harus merilis daftar-

daftar perusahaan yang dikendalikan oleh IRGC baik secara langsung 

maupun tidak langsung 

4. Pejabat pemerintah AS harus terus menyoroti resiko sanksi terhadap 

perusahaan- perusahaan yang bersikeras untuk tetap berbisnis dengan 

IRGC. 

Dari memo tersebut dapat dilihat bahwa selain mendorong AS untuk 

memberikan sanksi terhadap IRGC, AIPAC juga mendorong AS untuk 

menjalankan beberapa instrumen untuk membatasi pendapatan IRGC bahkan 

mendorong untuk memberi sanksi bagi perusahaan yang tetap berbisnis dengan 

IRGC. Hingga akhirnya pada 8 April 2019, AS melalui press release resmi dari 

Gedung Putih dan press statement Presiden Trump mengeluarkan kebijakan untuk 

menetapkan IRGC sebagai FTO (Foreign Terrorist Organization). Poin – poin 

yang diajukan oleh AIPAC juga berhasil mempengaruhi Pemerintah AS yang juga 

memasukkan instrumen – instrumen yang diusulkan oleh IRGC. Hal tersebut 

dapat dibuktikan melalui adanya kebijakan yang dipublikasikan melalui press 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



release tentang sanksi terhadap pihak-pihak yang masih menjalin kerjasama 

ekonomi dengan ratusan perusahaan yang masuk ke dalam blacklist karena 

dicurigai berafiliasi dan dioperasikan oleh IRGC. 

Tidak berhenti disana, pasca kebijakan penetapan IRGC sebagai FTO, 

AIPAC merupakan pihak pertama yang memberikan apresiasi terhadap 

pemerintah AS. Melalui press release dalam website resmi mereka menyatakan 

apresiasi setinggi-tingginya terhadap Presiden Trump atas penetapan IRGC 

sebagai teroris pada April 2019. AIPAC juga kembali menekan pemerintah AS 

untuk memperkuat upaya dalam membatasi ekspor minyak Iran menjadi nol. 

Selain itu AIPAC juga menyoroti peran IRGC yang dituding menjadi penyebab 

tewasnya ratusan tentara AS di Irak. 

Dari dua press release tersebut dapat dilihat apabila AIPAC memiliki 

perhatian yang sangat tinggi terhadap IRGC, baik dalam mendukung penetapan 

IRGC sebagai FTO maupun dalam mengapresiasi kebijakan pemerintah AS 

terkait isu tersebut. Bahkan setelah kebijakan penetapan IRGC sebagai FTO, 

AIPAC masih mendorong pemerintah AS untuk memberikan sanksi-sanksi lebih 

lanjut terutama terkait pembatasan ekspor minyak Iran yang diharapkan mampu 

mereduksi kekuatan IRGC. 

5.2.3. Politicians Support 

Setelah mengetahui hasil dari dua variabel diatas pada bagian kali ini 

penulis akan memaparkan variabel politicians support. Variabel ini memiliki 

indikator yakni politisi dapat teryakini akan adanya existential threat dan referent 

object. Untuk mengukur indikator tersebut terdapat dua parameter yakni yang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



pertama, pembahasan existential threat dan referent objects dalam parlemen. 

Kedua, public statement politisi terkait existential threat dan referent objects. 

Dari penelitian ini, pembahasan mengenai isu terorisme dan upaya 

pemberian sanksi hukuman kepada Iran dengan cara melabeli IRGC sebagai 

teroris, ternyata mengalami perdebatan di kalangan parlemen, elit politik, dan 

beberapa pengamat politik sejak isu penetapan ini mencuat pada tahun 2017 lalu. 

Keputusan terkait penetapan ini secara resmi berada di bawah lingkup 

Departemen Luar Negeri AS dan merupakan bagian dari strategi dari White House 

yang semakin gencar dan agresif terhadap Iran. Perlu diketahui bahwa hingga 

pertengahan tahun 2018, para pejabat AS masih terus memperdebatkan dan belum 

mencapai konsensus.28 

Terdapat  pendapat dari beberapa pejabat dari US Department of State  dan 

pihak dari Pentagon yang juga mengkhawatirkan akan adanya pertikaian senjata. 

Kekhawatiran tersebut didasari dengan adanya dorongan terhadap IRGC ataupun 

sekutunya untuk melakukan aksi serangan melawan pasukan AS ataupun target 

lainnya yang cukup rawan, misalnya di wilayah Irak. Langkah tersebut malah 

mengindikasikan keinginan tak terbendung dari Presiden Trump sendiri untuk 

terus meningkatkan pertikaian dengan Tehran, sedang di satu sisi banyak juga 

pihak yang mengkhawatirkan jika suatu waktu nanti pertikaian ini akan pecah 

menjadi konflik militer terbuka.29 

                                                            
28McLaughlin, Jenna. 2018. Exclusive: Trump administration debating 'terrorist' label for arm of 
Iran's military. CNN Politics. Diakses di: https://edition.cnn.com/2018/07/02/politics/us-iran-irgc-
designation/index.html 
29Toosi, Nahal. 2019. Trump brands Iranian military group as a terrorist organization. Diakses 
dari https://www.politico.com/story/2019/04/08/trump-iranian-military-group-terrorist-1261072 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sejak Trump mengumumkan niatnya untuk keluar dari perjanjian nuklir 

Iran JCPOA yang digagas oleh Obama pada bulan Mei, pemerintahan Trump 

telah memberikan sanksi baru, diantaranya mengharuskan semua negara untuk 

menghentikan impor minyak pada Iran. Padahal langkah itu dinilai sangat tidak 

popoler dengan sekutu-sekutu Eropa yang tengah berjuang untuk menyatukan 

kesepakatan dan menjaga perkembangan nuklir Iran melalui perjanjian JCPOA 

tersebut.30 

Bagi negara sekutu AS di Eropa, mereka menganggap bahwa AS belum 

menjelaskan secara meyakinkan tentang tujuan secara menyeluruh dari penetapan 

itu. Namun seolah secara sepihak dipertegas kembali oleh AS melalui kunjungan 

John Bolton sebagai US National Security Adviser yang mengatakan bahwa tidak 

akan ada pembebasan sanksi bagi perusahaan atau entitas Eropa yang melakukan 

bisnis dengan Iran ataupun IRGC. Serta ditambahkan pula oleh argumen dari 

Brian Hook sebagai the State Department’s Director of Policy Making kepada 

wartawan AS bahwa pemerintah tidak akan memberikan keringanan apapun 

kepada perusahaan-perusahaan Eropa mengenai ketentuan tersebut.31 

Dari adanya kunjungan John Bolton ke Eropa, ia menegaskan bahwa 

Washington sedang mencari penyerahan tanpa syarat dari Iran, dan keinginan AS 

agar Iran segera menghentikan program nuklirnya, menarik diri dari perang 

Suriah, dan memutus hubungan dengan terorisme. Jadi pada intinya memang AS 

sedang mencari berbagai upaya untuk meningkatkan tekanan kepada Iran. 

                                                            
30Ibid. 
31Batmanghelidj, Esfandyar. 2018. How Europe Could Blunt U.S. Iran Sanctions Without 
Washington Lifting A Finger. Diakses di: https://foreignpolicy.com/2018/12/03/how-europe-can-
blunt-u-s-iran-sanctions-without-washington-raising-a-finger-humanitarian-spv/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mengenai kekhawatiran akan keselamatan pasukan AS di Timur Tengah 

khususnya di Irak dan Suriah terkait penetapan IRGC, sebenarnya John Bolton 

juga sudah mempertimbangkan hal tersebut. Memang ada kemungkinan bagi 

pasukan Iran untuk melakukan tindakan balasan dan meningkatkan kampanye 

anti-AS di Irak, atau bisa juga Iran segera menetapkan pasukan khusus AS sebagai 

teroris, atau mungkin mengancam kedutaan AS di Timur Tengah yang berpotensi 

membahayakan kehadiran AS secara jangka panjang disana.32 

Akan tetapi menurut the former National Security Council 

counterterrorism adviser bernama Costa, IRGC khususnya pasukan Qods Force 

yang setara dengan US Joint Special Operations Command, telah melakukan 

pelanggaran HAM dan operasi militer selama bertahun-tahun, yang fokusnya saat 

ini dengan mendukung proksinya di Yaman, Irak, Suriah, dan Lebanon. Lebih 

lanjut, IRGC juga telah menyediakan senjata dan pelatihan bagi para proksi 

regional dan kelompok teroris seperti Hizbullah, HAMAS, dan Houthi. Sehingga 

menurutnya dan beberapa para pejabat lain menyarankan penunjukan IRGC 

sebagai organisasi teroris dengan segera, karena secara simbolis sudah selaraas 

dengan perintah eksekutif era 9/11 yang ditandatangani oleh Presiden George W. 

Bush dalam upaya memblokir pendanaan teroris.33 

Sedangkan dari pihak yang kontra dalam upaya penetapan IRGC sebagai 

FTO, seorang mantan US Secretary of State, Rex Tillerson pada bulan Oktober 

2018, berbicara di depan umum tentang bahaya potensial dalam pelabelan ini. Ia 

mengatakan bahwa ada resiko dan kerumitan khusus dalam penetapan entitas 

                                                            
32McLaughlin, Jenna.Loc. Cit. 
33Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



militer negara yang resmi, perlu serangkaian persyaratan yang harus dipenuhi 

sebelumnya, dan kemudian pasti akan memicu tindakan tertentu yang tidak sesuai 

dan tidak selalu selaras dengan kepentingan terbaik dari militer AS. Namun atas 

pernyataannya tersebut mengakibatkan ia mendapat teguran keras dari Presiden 

Trump dan dilengserkan dari jabatannya sebagai Sekretaris Negara, digantikan 

oleh Mike Pompeo yang saat itu menjabat sebagai US Central Intelligence Agency 

Director.34 

Berseberangan dengan Tillerson, Mike Pompeo justru menjadi semakin 

vokal dalam menyuarakan pertentangan terhadap Teheran. Ia menginginkan 

sebanyak mungkin pelabelan terhadap berbagai entitas Iran untuk menekan 

perekonomiannya. Baik melalui press conference ataupun tulisan di media 

sosialnya, ia secara aktif memberikan argumen tentang Iran, bahkan keinginannya 

untuk menghentikan Supreme Leader of Iran, Sayyid Ali Khamenei dengan dalih 

sebagai penyebab kekacauan di wilayah Teluk.35 

Beberapa peabat di parlemen AS memang telah memperingatkan upaya 

pelabelan IRGC sebagai FTO dapat menimbulkan resiko bagi personel AS dan 

berbagai instalasi di luar negeri. Walau di satu sisi pihak White House dapat 

membekukan aset IRGC, melakukan larangan perjalanan dan menambahkan 

hukuman pidana di atas sanksi ekonomi yang telah diberlakukan sebelumnya. 

Salah seorang executive director of the Spy Museum bernama Chris Costa sempat 

berpendapat bahwa AS sebenarnya berusaha melakukan tindakan kontra 

                                                            
34Lund, Aron. 2018. The Making and Unmaking of Syria Strategy under Trump. The Century 
Foundation. Diakses di: https://tcf.org/content/report/making-unmaking-syria-strategy-
trump/?session=1 
35McLaughlin, Jenna.Loc. Cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



terorismedalam mengubah perilaku Iran dan mencegah agresi mereka, sehingga 

pelabelan tersebut dinilai sangat penting.36 

Argumen tersebut didukung pula oleh Mike Pompeo yang beranggapan 

bahwa wacana tindakan pelabelan ini memiliki tujuan akhir untuk meyakinkan 

Republik Islam Iran untuk kembali menjadi negara yang “normal”. Sedangkan 

IRGC sebagai badan militer dan keamanan yang kuat dan mendominasi, adalah 

kunci pengaruh Iran di kawasan Timur Tengah, yang sering dikaitkan dengan 

dukungan Iran terhadap terorisme global. Mengingat IRGC yang memiliki kendali 

perekonomian di Iran secara luas, termasuk dalam sektor energi. Meski ia pun 

menyadari bahwa melabeli suatu entitas militer resmi suatu negara sebagai 

kelompok teroris merupakan tindakan yang berbahaya bagi pejabat diplomatik 

dan militer AS, khususnya jika entitas yang dilabeli tersebut merupakan entitas 

yang memiliki jangkauan dan kekuatan yang besar.37 

 

5.2.4. Military Support 

Setelah mengetahui hasil dari tiga variabel diatas pada bagian kali ini 

penulis akan memaparkan variabel military support. Variabel ini memiliki 

indikator yakni militer dapat teryakini akan adanya existential threat dan referent 

object. Untuk mengukur indikator tersebut terdapat parameter dapat diukur yakni 

berupa adanya public statement militer terkait existential threat dan referent 

objects. 

                                                            
36Ibid. 
37Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pada variabel ini pada dasarnya militer AS dalam kasus ini mengalami 

perdebatan internal terkait adanya penetapan IRGC sebagai organisasi teroris. 

Rumor tentang penetapan tersebut sudah ada sejak tahun-tahun sebelumnya dan 

menjadi bahan pertimbangan di parlemen maupun militer AS. Penetapan tersebut 

juga akan mengindikasikan keputusan Trump untuk menarik diri dari Iran’s 

Nuclear Deal tahun 2015 dan menjatuhkan sanksi yang dapat melumpuhkan 

perekonomian Iran. 

Dari pihak militer AS, salah satunya diwakili oleh Former top CIA lawyer, 

John Rizzo yang menyatakan bahwa pelabelan IRGC sebagai FTO tidak akan 

mengubah apapun tentang bagaimana CIA menargetkan IRGC pada tahun-tahun 

sebelumnya. Karena sudah tertera dalam hukum yang berlaku bagi para intelijen 

AS dalam menargetkan ancaman-ancaman asing dari suatu negara atau kelompok 

yang terlibat dalam kegiatan teroris internasional yang mengancam AS dan 

sekutunya. Sedangkan pemerintah Iran melalui IRGC dan entitasnya telah sesuai 

dengan ketentuan RUU tersebut.38 

Terhitung cukup banyak dari mantan pejabat militer dan intelijen AS yang 

menyatakan bahwa pasukan AS sudah berada dalam bahaya yang signifikan di 

area-area yang mengalami persinggungan dengan IRGC dan sekutunya. Sehingga 

menetapkan mereka sebagai organisasi teroris tidak akan membuat perubahan 

besar, justru malah tidak masuk akal jika menyarankan militer AS akan lebih 

rentan dengan adanya penetapan itu.39 

                                                            
38Congressional Research Service. 2018. Iran’s Foreign and Defense Policies. Diakses di: 
https://www.hsdl.org/?view&did=816936 
39Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lebih lanjutnya, seorang pensiunan letnan kolonel US Army Reserve yang 

pernah memimpin beberapa operasi intelijen utama di Timur Tengah, 

merekomendasikan tentang penetapan IRGC sebagai FTO. Bahkan ia juga 

menulis buku berjudul “Dark Heart” yang menggambarkan pengalamannya saat 

bertemu langsung dengan IRGC dalam upaya mendanai teroris di Afganistan 

Timur. Baginya, penetapan kepada IRGC tidak menimbulkan kerugian sama 

sekali.40 

Di satu sisi, seorang mantan perwira Angkatan Laut AS bernama James 

Durso turut berpendapat bahwa jika memang AS tidak mengurungkan niatnya 

dalam menetapkan entitas militer resmi suatu negara (dalam hal ini IRGC) sebagai 

teroris, maka ada kemungkinan berdampak terhadap pandangan sebagian warga 

Iran dan proksi-proksi di kawasan yang menganggap IRGC sebagai pahlawan 

karena bentuk perlawanan terhadap AS.41 

Dari sekian pendapat dari beberapa pejabat milter dan veteran AS 

didominasi dengan dukungan terkait penetapan tersebut, namun ada juga dari 

segelintir para pejabat Pentagon dan CIA yang khawatir hal itu dapat 

menyebabkan serangan balasan terhadap pasukan A.S. yang ditempatkan di Timur 

Tengah. Karena sebelumnya Iran telah memperingatkan tanggapan yang 

mengancam, jika AS akan melanjutkan pelabelan tersebut. Komandan IRGC 

Mohammad Ali Jafar mengatakan bahwa jika pemerintahan Trump membuat 

keputusan seperti itu, pada gilirannya Iran akan menganggap tentara Amerika 

                                                            
40The Week. 2019. Pentagon and CIA officials fear that the White House is about to escalate 
tension with Iran. Diakses di https://theweek.com/speedreads/833756/pentagon-cia-officials-fear-
that-white-house-about-escalate-tension-iran 
41McLaughlin, Jenna.Loc. Cit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



sebagai organisasi teroris. Sehingga sebagai bentuk antisipasi, Komando Pusat AS 

siap mengeluarkan peringatan regional untuk pasukan AS di Timur Tengah 

sebagai tindakan pencegahan jika pengumuman tersebut menyebabkan Iran 

membalas dengan kekuatan dan pengerahan militernya.42 

 

 

 

                                                            
42Ibid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BAB VI 

Penutup 

 

6.1. Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis terkait kebijakan 

penetepan IRGC sebagai FTO (Foreign Terrorist Organization) oleh pemerintah 

Amerika Serikat sebagai upaya sekuritisasi isu terhadap keamanan nasional dan 

kepentingan ekonomi Amerika Serikat, penulis berupaya meneliti menggunakan 

teori Sekuritisasi oleh Barry Buzan. 

 Pada akhirnya melalui analisis dengan menggunakan teori tersebut. 

Diperoleh keimpulan bahwa proses sekuritisasi isu terorisme terhadap IRGC 

dipengaruhi oleh speech act yang dilakukan oleh Pemerintah AS sebagai 

securitizing actor yang membawa masalah isu keamanan dengan menganggap 

IRGC sebagai ancaman terhadap keamanan dan kepentingan ekonomi AS. 

Melalui speech act tersebut dapat meyakinkan empat eudiens berdasarkan konsep 

acceptance by the audience yang meliputi civil society support, epistemic 

community support, politicians support, dan military support. Dibuktikan dengan 

adanya dukungan dari masyarakat sipil baik yang berada di AS maupun di Iran 

mengenai kehadiran IRGC dan pergerakannya sebagai ancaman, kemudian ada 

pula dukungan dari US Secretary of State  dan beberapa politikus lain yang 

menganggap tindakan pelabelan tersebut tepat untuk dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Selain itu desakan dari epistemic community yang didominasi oleh AIPAC 

dalam mendesak AS agar segera melakukan pelabelan tersebut dengan beberapa 

alasan. Sedangkan dari pihak militer sendiri juga merasa tidak ada kerugian 

dengan adanya penetapan tersebut meski menyadari adanya kerentanan terhadap 

pasukan AS di Timur Tengah, hingga pada akhirnya mendapat persetujuan agar 

pihak Gedung Putih melakukan kebijakan pelabelan tersebut. Dari isu keamanan 

ini pada akhirnya penulis mengambil kesimpulan yang mendukung argumen 

utama bahwa proses sekuritisasi melalui upaya speech act yang dilakukan oleh 

pemerintah AS dapat meyakinkan audiens hingga isu tersebut dapat berhasil 

tersekuritisasi dengan hasil akhirnya berupa penetapan IRGC sebagai FTO pada 

bulan April 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daftar Pustaka 

 

AIPAC. 2017. Designate the IRGC as a Terrorist Group. MEMO - The American 
Israel Public Affairs Committee. Diakses di: https://www.aipac.org/-
/media/publications/policy-and-politics/aipac-analyses/issue-
memos/2017/designate-the-irgc-as-a-terrorist-group.pdf 

 
AIPAC. 2018. A History of Iranian Attacks on Americans. Diakses di: 

https://www.aipac.org/-/media/publications/policy-and-politics/aipac-
analyses/one-pagers/a-history-of-iranian-attacks-on-americans.pdf 

 
Alfoneh, Ali. All the Guard’s Men: Iran’s Silent Revolution. World Affairs 173, 

no. 3 
 
Aljazeera English. 2019. US Labels Iran’s Elite Revolutionary Guards Corps a 

‘’Terror Group’. ’. Diakses dari https://youtu.be/eJTQMA6mGRU  
 
Archetti, C. 2013. Understanding Terrorism in the age of Global Media. New 

York: Palgrave Macmillan. 
 
Balzacq, Thierry. 2015. ‘Securitization’, revisited: Theory and Case. Hlm 9. 

Diakses dari 
http://www.sfb138.de/fileadmin/user_upload/balzacq_securitization_revisi
ted_IR_forthcoming.pdf  

 
Batmanghelidj, Esfandyar. 2018. How Europe Could Blunt U.S. Iran Sanctions 

Without Washington Lifting A Finger. Diakses di: 
https://foreignpolicy.com/2018/12/03/how-europe-can-blunt-u-s-iran-
sanctions-without-washington-raising-a-finger-humanitarian-spv/ 

 
Batmanghelidj, Esfandyar. 2018. Tougher U.S. Sanctions Will Enrich Iran’s 

Revolutionary Guards. Foreign Policy. Diakses dari: 
https://foreignpolicy.com/2018/10/04/irans-revolutionary-guard-corps-
wont-suffer-from-stronger-u-s-sanctions-theyll-benefit-irgc-trump-
sanctions/ 

 
BBC News. Revolutionary Guard Corps: US labels Iran force as terrorists. 

Diakses di https://www.bbc.com/news/world-us-canada-47857140  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Buzan, Barry, Wæver, Ole and Wilde, Jaap de. 1998. Security A New Framework 
for Analysis. Colorado: Lynne Reinner Publisher.  

 
Clarke, Colin P. 2018. The Revolutionary Guards Are Ready to Strike Back. 

Diakses di https://foreignpolicy.com/2019/04/11/the-revolutionary-guards-
are-ready-to-strike-back/ 

 
Congressional Research Service. 2018. Iran’s Foreign and Defense Policies. 

Diakses di: https://www.hsdl.org/?view&did=816936 
 
Congressional Research Service. 2019. Foreign Terrorist Organization (FTO). 

Diakses di https://fas.org/irp/crs/RL32223.pdf  
 
Constitution of the Islamic Republic of Iran, Article 110, Foundation for Iranian 

Studies. Diakses di http://fis-
iran.org/en/resources/legaldoc/constitutionislamic 

 
Cordesman, Anthony H. 2005. Iran’s Developing Military Capabilites. 

Washington: Center  for Strategic and International Studies 
 
CRS Report. 2019. Iran’s Foreign and Defense Policy. Washington: 

Congressional Research Service 
 
CRS Report. 2019. Iran Sanctions. Washington: Congressional Research Service. 
 
CSIAC. 2019. Worldwide Threat Assessment of the US Intelligence Community. 

Cyber Security & Information - Systems Information Analysis Center. 
Diakses di https://www.csiac.org/reference-doc/worldwide-threat-
assessment-of-the-us-intelligence-community/ 

 
Cullis, Tyler. 2017. IRGC Sanctions: A (Brief) History. Sanction Law. Diakses di: 

https://sanctionlaw.com/irgc-sanctions-brief-history/#.XTcmqOgzbDe 
 
Emmers, Ralf. 2016. Securitization – Contemporary Security Studies. London: 

Oxford University Press.  
 
Federal Research Division. 2012. Iran’s Ministry of Intelligence and Security: A 

Profile. Washington: Library of Congress 
 
Federation of American Scientist. 2012. Executive Order 13606: Blocking the 

Property and Suspending Entry Into the United States of Certain Persons 
With Respect to Grave Human Rights Abuses by the Governments of Iran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



and Syria via Information Technology. Diakses di: 
https://fas.org/irp/offdocs/eo/eo-13606.htm 

 
Ganji, Akbar. 2013. Iran: The High Cost of the IRGC’s Economic Might. The 

National Interest. Diakses dari 
http://nationalinterest.org/commentary/iranthe-high-cost-the-irgcs-
economic-might-9495. 

 
Gharargah-e Sazandegiye Khatam al-Anbia (Ghorb). 2008. National Iranian Gas 

Company “The seventh national gas pipeline contract was signed in 
presence of the minister of oil and the head of IRGC”. Diakses di 
http://www.khatam.com/default_english.asp 

 
IRNA. 2007. Iran: Guards Commander Says Change in Guards Strategy 

Neccessary. FBIS. 
 
Karam, Joyce. 2018. Iran pays Hezbollah $700 million a year, US official says. 

The National. Diakses di https://www.thenational.ae/world/the-
americas/iran-pays-hezbollah-700-million-a-year-us-official-says-
1.737347 

 
Katzman, Kenneth. 2009. The Warriors of Islam: Iran’s Revolutionary Guard. 

Washington: Westview Press 
 
Khalaji, Mehdi. 2007. Iran’s Revolutionary Guard Corps. Inc., Washington: 

Washington Institute for Near East Policy. 
 
Li, David K. 2017. Iran blocking social media to ‘maintain public safety’: 

officials. Diakses di https://nypost.com/2017/12/31/iran-blocking-social-
media-to-maintain-public-safety-officials/ 

 
Litwak, Robert. 2014. Iran’s Nuclear Chess: Calculating America’s Moves. 

Washington: Wilson Center.  
 
Lund, Aron. 2018. The Making and Unmaking of Syria Strategy under Trump. 

The Century Foundation. Diakses di: https://tcf.org/content/report/making-
unmaking-syria-strategy-trump/?session=1 

 
Mas’oed, Mohtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional Disiplin dan Metodologi. 

Jakarta: LP3ES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



McConaghy, K. 2017. Terrorism and the State. London, United Kingdom: 
Palgrave Macmillan 

 
McLaughlin, Jenna. 2018. Exclusive: Trump administration debating 'terrorist' 

label for arm of Iran's military. CNN Politics. Diakses di: 
https://edition.cnn.com/2018/07/02/politics/us-iran-irgc-
designation/index.html 

 
Mehta, Aaron. 2018. Here’s how much the US has spent fighting terrorism since 

9/11. Pentagon - Defense News. Diakses di: 
https://www.defensenews.com/pentagon/2018/05/16/heres-how-much-the-
us-has-spent-fighting-terrorism-since-911/ 

 
MEMO. 2017. Designate the IRGC as a Terrorist Group.Washington: The 

American Israel Public Affairs Committee. 
 
Mikel, Huberman A & Miles M.B. Qualitative Data Analysis. Beverly Hills: 

SAGE Publications 
 
Najdi, Youhanna & Mohd Azhari bin Abdul Karim. 2012. The Role of the Islamic 

Revolutionary Guards Corps (IRGC) and the Future of Democracy in 
Iran: Will Oil Income Influence the Process?. Penang: Centre for Policy 
Research and International Studies (CenPRIS), Universiti Sains Malaysia 
(USM). Diakses dari: http://www.tandfonline.com/loi/fdas20  

 
Neuman, W Laurence, dalam Ulber Silalahi. 2009. Metode Penelitian Sosial. 

Bandung: Refika Aditama.  
 
Petrochemical Research and Technology Company. 2008. Event List of the 

Revolutionary Council. Diakses di http://www.npc-rt.ir/eventlist-fa-1386-
2-2.html 

 
Richards, Anthony. 2015. Conceptualizing Terrorism. London: Oxford University 

Press. 
 
Rossinow, Doug. 2018. The dark roots of AIPAC, ‘America’s Pro-Israel Lobby’. 

The Washington Post. Diakses di: 
https://www.washingtonpost.com/news/made-by-
history/wp/2018/03/06/the-dark-roots-of-aipac-americas-pro-israel-
lobby/?utm_term=.56fa66506548 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sazegara, Mohsen. 2008. “Sepah va seh enherof” (The IRGC and three 
aberrations). Diakses di 
http://www.sazegara.net/persian/archives/2006/07/060723_154435.html 

 
Security Assistance Monitor. 2019. Major Trends in US Counterterrorism Aid FY 

2015-2019. Diakses di: 
https://securityassistance.org/file/5036/download?token=UVROgC3S/ 

 
Silalahi, Ulber. 2006. Metode Penelitian Sosial. Bandung: Unpar Press.  
 
Shapiro, Jacob L. 2018. The Ideologue's Case Against Iran. Geopolitical Futures. 

Diakses di: https://geopoliticalfutures.com/ideologues-case-iran/ 
 
Snyder, Craig A. 2009. Contemporary Security and Strategy. New York: Palgrave 

Macmillan 
 
Statement & Releases of White House. Statement from the President on the 

Designation of the Islamic Revolutionary Guard Corps as a Foreign 
Terrorist Organization. Diakses di https://www.whitehouse.gov/briefings-
statements/statement-president-designation-islamic-revolutionary-guard-
corps-foreign-terrorist-organization/  

Strobel, Warren. 2018. Study questions Iran-al Qaeda ties, despite U.S. 
allegations. Diakses di: https://www.reuters.com/article/us-usa-iran-
alqaeda/study-questions-iran-al-qaeda-ties-despite-u-s-allegations-
idUSKCN1LN2LE 

 
Tagvaee, Babak. 2018. Iran May Be Facing Full Political Takeover by 

Revolutionary Guard Corps. The GlobePost. Diakses di  
https://theglobepost.com/2018/06/26/iran-protest-revolutionary-guard-
corps/ 

 
Taureck, Rita. 2006. Securitization Theory and Securitization Studies. Journal of 

International Relations and Development, No.9, hlm 54. Diakses dari 
http://wrap.warwick.ac.uk/1082/1/WRAP_Floyd_Securitization_theory_an
d_securitization_studies_WRAP.pdf 

 
The Economist. 2014. Goon Squad: Will the Conservative camp sink a nuclear 

deal?. Diakses di 
https://www.economist.com/sites/default/files/20141101_iran.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



The Iran Primer. Supreme National Security Council of Iran. Diakses di 
https://iranprimer.usip.org/blog/2019/apr/01/supreme-national-security-
council-iran 

 
The Week. 2019. Pentagon and CIA officials fear that the White House is about to 

escalate tension with Iran. Diakses di 
https://theweek.com/speedreads/833756/pentagon-cia-officials-fear-that-
white-house-about-escalate-tension-iran 

 
The White House. 2019. Statement from the President on the Designation of the 

Islamic Revolutionary Guard Corps as a Foreign Terrorist Organization. 
Diakses di https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/statement-
president-designation-islamic-revolutionary-guard-corps-foreign-terrorist-
organization/ 

 
Toosi, Nahal. 2019. Trump brands Iranian military group as a terrorist 

organization. Diakses dari 
https://www.politico.com/story/2019/04/08/trump-iranian-military-group-
terrorist-1261072 

 
US Department of State. 2019. Designation of the Islamic Revolutionary Guard 

Corps - The Fact Sheet. Diakses di: https://www.state.gov/designation-of-
the-islamic-revolutionary-guard-corps/ 

 
US Department of The Treasury. 2019. Fact Sheet: Designation of Iranian 

Entities and Individuals for Proliferation Activities and Support for 
Terrorism. Press Center. Diakses di: https://www.treasury.gov/press-
center/press-releases/pages/hp644.aspx 

 
US Department of the Treasury. 2011. Treasury Sanctions Iranian Security 

Forces for Human Rights Abuses. Diakses di: 
https://www.treasury.gov/press-center/press-releases/Pages/tg1204.aspx 

 
US Embassy and Consulate. 2018. Outlaw Regime: A Chronicle of Iran’s 

Destructive Activities. Diakses di https://it.usembassy.gov/outlaw-regime-
a-chronicle-of-irans-destructive-activities/ 

 
US Government Information. 2012. One Hundred Twelfth Congress of the United 

States of America. Diakses di: https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Documents/hr_1905_pl_112_158.pdf 

US House of Representative. 2014. Comprehensive Iran Sanction, Accountability, 
and Divestment Act of 2010.Public Law 111–195. Diakses di: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



https://www.treasury.gov/resource-
center/sanctions/Documents/hr2194.pdf 

 
Wald, Ellen R. 2018. 8 Major Companies Still In Iran as U.S. Sanctions Inch 

Closer. The Forbes. Diakses di: 
https://www.forbes.com/sites/ellenrwald/2018/06/07/8-major-companies-
still-in-iran-as-us-sanctions-inch-closer/#2106b9261385 

 
Wehrey, Frederic dkk.. 2009. The Rise of Pasdaran: Assessing the Domestic 

Roles of Iran’s Islamic Revolutionary Guards Corps. Pittsburgh: RAND 
Corporation 

 
White House. 2018. Executive Order Reimposing Certain Sanctions with Respect 

to Iran. Foreign Policy. Diakses di: 
https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/executive-order-
reimposing-certain-sanctions-respect-iran/ 

 
Williams, Michael C. 2003. “Words, Images, Enemies: Securitization and 

International Politics”. International Studies Quarterly, University of 
Wales 

 
Wulandari, Cintya. 2018. Sekuritisasi Isu Separatisme Patani, Thailand Selatan 

dalam Perspektif Konstruktivisme, Journal of International Relations, Vol 
4 Nomor 1. Tembalang: Departemen Hubungan Internasional FISIP 
Universitas Diponegoro. Diakses dari 
http://ejournal.undip.ac.id/index.php/jihi  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	bagian depan
	bab I
	BAB II
	BAB III
	BAB IV
	BAB V
	BAB VI
	DAFTAR PUSTAKA

